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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã đề ra một chương trình thể thao. Ngày 2 và 3 
tháng 9, tại vịnh Ajax sẽ diễn ra cuộc đua thuyền buồm dành cho đại biểu tham dự Diễn đàn, 
còn ngày 3 tháng 9 tất cả đại biểu của Diễn đàn sẽ tham gia 7 môn thể thao trong khuôn khổ 
Trò chơi tập thể công ty Viễn Đông. 

(“TASS”)

Hơn 600 người sẽ tham gia cuộc chạy đua từ thiện để bảo vệ loài hỗ Amur và báo Viễn 
Đông sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại Vladivostok trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông, Phó giám đốc Quỹ “Roscongress” G.Bryusov thông báo. Đại diện đặc biệt của 
Tổng thống LB Nga về các vấn đề bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái và giao thông 
S.Ivanov sẽ phát lệnh xuất phát cuộc đua. 

(“TASS”) 

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông tỉnh Primore dự kiến sẽ ký kết gần 50 thỏa thuận về đầu 
tư, Thống đốc tỉnh Primore V.Miklushevsky thông báo. Các dự án nhằm nâng cấp cơ sở hạ 
tầng bến cảng, xây dựng các terminal than đá và khí đốt, các tổ hợp Logistics, các nhà máy 
chế biến cá, các công trình du lịch. 

(“TASS”)
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TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Cảng hàng không 
quốc tế “Knevichi” đã chuyển sang chế độ hoạt động tăng cường: bổ sung đội ngũ nhân 
viên, sẵn sàng các phương tiện kỹ thuật và thiết bị. Ở sân bay có dành riêng khu làm xác 
nhận tư cách đại biểu của Diễn đàn và bàn đăng ký đại biểu, đã bố trí tất cả những chỉ dẫn 
cần thiết và tổ chức công việc của các tình nguyện viên. 

(RIA “Novosti”)

Nhà máy chăn nuôi gia cầm với dự án sẽ do chính quyền Kamchatka trình bày tại Diễn đàn 
Kinh tế phương Đông sẽ cho phép khu vực hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc vào thịt gia 
cầm ướp lạnh nhập khẩu và chuyển sang chế độ tự cung cấp, Thống đốc tỉnh Kamchatka V. 
Ilyukhin nói. Đầu tư cho dự án là 1,7 tỷ rúp, dự kiến vào năm 2018 bắt đầu cho ra sản phẩm.

(IA REGNUM)

Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Sinh thái LB Nga sẽ trình bày ở Diễn đàn một sân chơi tương 
tác độc đáo “Bảo tồn vùng Viễn Đông. Hiện vật gồm có hơn 20 dự án theo hướng môi trường 
sinh thái và bảo vệ thiên nhiên”, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Sinh thái LB Nga S. 
Donskoi công bố. Khách tham quan triển lãm có thể biết rõ các dự án và chương trình chính 
yếu của Năm môi trường sắp tới, những khả năng tham quan du lịch các vườn quốc gia ở 
Viễn Đông. 

(“Torgovo-promyshlenny vedomocti”)

Đã xác định ba công ty tiềm năng sẽ đặt trụ sở tại Cảng tự do ở Kamchatka. Thỏa thuận với 
các công ty đó cần phải được ký kết trong thời gian gần nhất, Thống đốc tỉnh Kamchatka V. 
Ilyukhin cho biết điều này. Dự kiến đó là các dự án xây dựng khách sạn, terminal hàng hóa 
và nhà máy chế biến cá tại Petropavlovsk-Kamchatsk. 

(“Poluostrov Kamchatka”) 


