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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

140 thỏa thuận với tổng giá trị 1.600 tỉ rúp được chuẩn bị ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương 
Đông. Tại EEF cũng sẽ thảo luận về những cơ chế mới hỗ trợ các nhà đầu tư ở vùng Viễn 
Đông, các vấn đề phát triển nhân khẩu, duy trì cân bằng sinh thái tại khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương – Ông Yu. Trutnev đã phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự trong buổi lễ 
khai mạc EEF. 

(Interfax)

Trong ngày làm việc đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Bộ Phát triển vùng Viễn 
Đông LB Nga đã ký kết những thỏa thuận về việc thực hiện các dự án với tổng giá trị đầu tư 
hơn 1 nghìn tỉ rúp.  Trong đó gần 200 tỉ là giá trị của những hợp đồng đã được ký kết mà hai 
bên có trách nhiệm thực hiện. “Vào năm sau, tại EEF lần thứ III, chúng tôi dự kiến sẽ có 550 
dự án mới với tổng số vốn đầu tư là 2.900 tỉ rúp” – A. Galushka cho biết. 

(“TASS”)

Lễ khai trương “Trung tâm kim cương Á – Âu” đã diễn ra trong khuôn khổ của EEF. Tại cảng 
Tự do Vladivostok sẽ xuất hiện một mạng lưới liên kết các công ty trong lĩnh vực kim cương 
thô – kim cương thành phẩm. Dự án của công ty “ALROSA” là một nơi để gia công và kinh 
doanh đá quý. 

(RIA “Novosti”)
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Hệ thống đầu tư mới mang tên “Rạng đông” đã được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông. Đây là dự án liên doanh giữa Quỹ phát triển vùng Viễn Đông với Hiệp hội “Đối tác phi 
thương mại phát triển thị trường tài chính RTS”. Công ty “Aviaterminal” – công ty con của 
Công ty cổ phấn mở “Sân bay Khabarovsk” đã trở thành nhà phát hành đầu tiên công bố trái 
phiếu chứng khoán với trị giá 100 triệu rúp tại “Rạng đông” với mục đích thu hút nguồn tài 
chính vào dự án tái thiết cảng hành khách quốc tế tại sân bay Khabarovsk. 

(“Báo Nga”)

«Hyundai Motor Com» sẽ xây dựng tại vùng Primorsky một nhà máy lắp rắp xe tải. Quá trình 
triển khai sẽ được tiến hành ở làng Trudovoi vào năm 2017. Thỏa thuận đã được ký kết tại 
EEF dự kiến đầu tư vào dự án gần 97 triệu rúp. Dự kiến, những xe ô tô loại nhỏ thương mại sẽ 
được lắp ráp từ khung xe Hyundai và dùng những phụ tùng do Nga sản xuất. 

(“AvtoTransInfor”)

Giải chạy từ thiện vì mục đích bảo vệ loài hổ Amur và loài báo vùng Viễn Đông đã diễn ra 
trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông trên đảo Russky. Những người tham dự đã 
quyên góp hơn 1 triệu rúp. Tham gia giải là các nhà hoạt động chính trị, doanh nghiệp, nhà 
báo và những người yêu thể thao. Tất cả số tiền thu được sẽ dùng để tiến hành những hoạt 
động tại các công viên quốc gia của Nga. 

(“Izvestia”)

“Tại Nga, nhờ có cơ chế hạn ngạch đầu tư, trong vòng 5-7 năm tới có thể đóng 150 chiếc tàu 
các loại” – Ông I. Shestakov thông báo trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(“TASS”)

Công ty Trung Quốc China Machinery Engineering Corporation (CMEC) dự định tham gia vào 
việc xây dựng tại vùng Viễn Đông LB Nga một số cơ sở năng lượng, bao gồm hai nhà máy 
điện, – Cao Cing, đại diện của CMEC thông báo trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(Gorodskoyportal.ru)

“Rosneft” và General Electric đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc nội địa hóa các hệ thống 
định vị động học cho tàu biển. Những hệ thống này có mục đích bảo đảm cung cấp độ chính 
xác cao của tàu tại vị trí đã định trước, cũng như tính cơ động và hiệu quả hoạt động không 
phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. 

(Energy Base)

Trong khuôn khổ EEF, Quỹ đầu tư trực tiếp LB Nga và Inventis Investment Holdings của Trung 
Quốc sẽ thành lập quỹ 500 triệu USD dành cho các dự án của tổ hợp công nông nghiệp, giao 
thông vận tải, bán lẻ và du lịch, – Ông K. Dmitriev – lãnh đạo Cơ quan tuyên bố. 

(Finversia.ru)
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Roscongress và Rostourism đã ký kết thỏa thuận về việc phát triển loại hình du lịch kinh 
doanh. Theo lời của lãnh đạo Rosturism là O. Safonov thì “Loại hình du lịch kinh doanh là một 
trong những loại du lịch phổ biến và có nhu cầu cao nhất”. 

(“Báo Nga”)

Lượng hành khách kỷ lục đã được ghi nhận trong những ngày đầu tiên khi các đại biểu 
đến tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại sân bay Vladivostok. Ngày 31/08, sân bay 
“Knevichi” đã phục vụ 8.300 hành khách. 

(RIA “Novosti”)

Lễ hội “Đường phố vùng Viễn Đông” đã được khai mạc trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh 
tế phương Đông. Mỗi chủ thể từ chín khu vực của vùng Viễn Đông đã chuẩn bị chu đáo cho 
cuộc triển lãm, đồng thời một gian triển lãm cũng đã được chuẩn bị cho khách mời đặc biệt 
là Cộng hòa Crum, nơi trưng bày những hiện vật giới thiệu về những đặc trưng kinh tế, văn 
hóa và thiên nhiên của khu vực. 

(“TASS”)

Tập đoàn “Rushydro” và chính phủ vùng Kamchatka đã ký kết thỏa thuận về hợp tác trong 
khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Thỏa thuận đề cập đến việc soạn thảo 
chương trình dài hạn để phát triển tổ hợp năng lượng – nhiên liệu của Kamchatka trong giai 
đoạn đến năm 2030 dựa trên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 

(Novosti@Rambler.ru)

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

V. Putin: “Chính quyền sẵn sàng điều chỉnh các điều kiện hoạt động của các nhà đầu tư tại 
vùng Viễn Đông Liên bang”. Tổng thống LB Nga đã tuyên bố về điều này trong buổi gặp mặt 
với các nhà đầu tư triển vọng của vùng Viễn Đông vào ngày làm việc đầu tiên của Diễn đàn 
Kinh tế phương Đông. Trong buổi gặp mặt với các nhà đầu tư của khu vực, Tổng thống V. 
Putin đã chỉ rõ là các cấp chính quyền ra sức nỗ lực để tạo ra những điều kiện thuận lợi để 
tiến hành đầu tư. Ông còn cho biết thêm, chính quyền LB Nga sẵn sàng lắng nghe những đề 
nghị của các nhà đầu tư và tiến hành điều chỉnh điều kiện hoạt động của các nhà đầu tư tại 
vùng Viễn Đông Liên bang. 

(“Izvestia”)

“Các công ty Hàn Quốc Hyundai motors, Samsung, KCC nói về việc cần thiết phải nội địa hóa 
quá trình công nghệ” – ông M. Sereykin – Tổng giám đốc Cơ quan về phát triển công nghệ 
tuyên bố.  Theo lời ông Sereykin, những công ty lớn đã không thể cung ứng toàn bộ lượng 
phụ tùng và chi tiết máy cần thiết để lắp ráp sản phẩm tại các nhà máy của Nga. 

(“TASS”)


