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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Nga đã phúc đáp lại cho Nhật Bản kế hoạch của mình về hợp tác gồm 49 điểm, tổng kết sơ 
bộ việc thảo luận kế hoạch này sẽ được đưa ra trong các buổi làm việc ở Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông, Yu.Ushakov thông báo. 

(“PRAIM”)

“Tổng công ty Phát triển tỉnh Sakhalin” sẽ tài trợ cho dự án xây dựng khu trang trại lớn trị giá 
8 tỷ rúp. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Liên hợp được thiết 
kế cơ sở chế biến sữa hiện đại, doanh nghiệp sẽ sản xuất ra đến 19 loại sản phẩm sữa và sữa 
chua, các loại pho mát. 

(“TASS”)

Hơn ba mươi dự án đầu tư lớn tổng trị giá 1,5 ngàn tỷ rúp sẽ được trình bày tại các cuộc 
thuyết trình ngắn của các đại biểu tham gia trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương 
Đông. Các dự án để thuyết trình do Bộ Phát triển Viễn Đông LB Nga lựa chọn. Hình thức khu 
vực thuyết trình được tổ chức để đối thoại trực tiếp giữa các nhà đầu tư của Nga và nước 
ngoài, giữa lãnh đạo các công ty với đại diện các cơ quan chính quyền Nhà nước và truyền 
thông đại chúng. Điều này cho phép những người khởi xướng trình bày các dự án một cách 
chi tiết tối đa, còn các nhà đầu tư thì biết được cặn kẻ dự án tương lai từ lời của người đứng 
đầu dự án. Các nhà đầu tư tin rằng, cơ hội trình bày các dự án của mình dưới hình thức này 
sẽ cho phép thu hút sự chú ý và các nguồn đầu tư bổ sung cho một dự án nói riêng, và cho 
cả khu vực nói chung. 

(“TASS”)
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Trụ sở đặt tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Vladivostok” của CTY TNHH “TechnoNikol-Viễn 
Đông” đã đưa nhà máy vật liệu cách nhiệt bazan vào vận hành. Trong khuôn khổ dự án sẽ 
xây dựng hai nhà máy vật liệu cách nhiệt loại khác nhau. Tổng trị giá đầu tư là 2,8 tỷ rúp, sẽ 
tạo ra 274 việc làm. 
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