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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
18/8/2017, «Interfax»

Vấn đề sở hữu trí tuệ sẽ được thảo luận tại EEF-2017
Giám đốc cơ quan sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) G. Ivliev, lãnh đạo các cơ quan 
sáng chế nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Belarus, Azerbaijan, 
Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan) cùng đại diện Tổ chức sở hữu 
trí tuệ thế giới và các cơ quan sáng chế quốc tế sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông – 
nơi sẽ tổ chức Diễn đàn quốc tế “Sở hữu trí tuệ: những công cụ phát triển vùng”.

http://www.interfax.ru/events/news/575391

18/8/2017, «Izvestia»

Diễn đàn doanh nhân trẻ Viễn Đông sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF
Diễn đàn doanh nhân trẻ “Điểm thu hút – Viễn Đông” sẽ được tổ chức vào ngày 5/9 – ngày 
khởi động EEF. Sẽ có khoảng 400 đại biểu tham dự sự kiện này, chủ yếu là các doanh nhân 
trẻ dưới 35 tuổi.

Chương trình của Diễn đàn sẽ bao gồm thảo luận những chủ đề như các công ty Nga bước 
ra thị trường Châu Á – Thái Bình Dương như thế nào, áp dụng tại Viễn Đông những kinh 
nghiệm kinh doanh thành công nhất của Nga và thế giới, trao đổi kinh nghiệm giữa các 
doanh nhân trong sử dụng những cơ chế kinh tế mới như đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng 
tự do Vladivostok, héc-ta vùng Viễn Đông.

http://iz.ru/634252/2017-08-18/forum-molodykh-predprinimatelei-proidet-v-ramkakh-vef-2017
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18/8/2017, TASS

Mở cửa trung tâm nghiên cứu quan hệ Nga – Nhật đầu tiên tại EEF-2017
Nhiệm vụ chính của trung tâm mới là nghiên cứu tổng thể quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội 
nhân văn giữa Nga và Nhật Bản, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Các 
chuyên gia của trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu những biện pháp thúc đẩy hợp tác song 
phương tại Viễn Đông, cũng như đề xuất những kiến nghị thực tiễn nhằm củng cố quan hệ đối 
tác giữa hai nước.

http://tass.ru/obschestvo/4490669

17/8/2017, RIA «Novosti»

Hơn 3500 đạibiểuthamdựDiễn đànkinhtếphương ĐônglầnthứIII
PhátbiểutạiphiênhọpchuẩnbịchoDiễn đànkinhtếphương ĐônglầnthứIII,Phó ThủtướngY. Trutnev 
cho biết,thamdựDiễn đànlầnnàysẽcó lãnh đạocủa4 nướccùngcác đoàn đạibiểuNga, TrungQuốc, 
NhậtBản, HànQuốc, MôngCổ, Ấn Độ, Mỹ, Canada…Theolời ôngTrutnev, Diễn đànkinhtếphương 
Đôngthểhiệnsựquantâm đầutư ngàycàngtăng đốivớivùngViễn Đông, chínhvì vậycầnphải 
đặtnhiệmvụtổchứcDiễn đàn“saochogópphầnhoànthànhtối đanhiệmvụchính – thuhút đầutư 
đểpháttriểnViễn Đông”.

https://ria.ru/economy/20170817/1500504970.html

16/8/2017, «FederalPress»

Phó ThủtướngQuốcvụviệnTrungQuốcUôngDươngsẽthamdựDiễn đànkinhtếphương 
ĐônglầnthứIII
Phó ThủtướngUôngDươngsẽdẫn đầu đoàn đạibiểuTrungQuốcthamdựDiễn 
đànkinhtếphương ĐônglầnthứIII, diễnratạiVladivostokvào 6-7/9 tới. DựDiễn đànlầnnàysẽcó 
cácquanchứcvà lãnh đạonhiềucôngtylớncủaTrungQuốcnhư BaosteelResourcesIntern
ationalCoLtd, ChinaStateEnergyEngineeringCorporationLtd, ChinaOilfieldServicesLtd, 
FarEastOilfieldServicesLLC…

TheolờicốvấnTổngthốngNgaAntonKobyakov, việcphái đoànTrungQuốcthamdựDiễn 
đànkinhtếphương Đôngchothấysựquantâmlớncủanhà đầutư nướcnày 
đếntiềmnăngkinhtếvùngViễn ĐôngNga.

http://fedpress.ru/news/25/economy/1838527

15/8/2017, RIA «Novosti»

Những điển hình khai thác “héc-ta vùng Viễn Đông” sẽ được giới thiệu tại EEF.
Việc triển khai chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” sẽ được thảo luận tại các phiên họp đặc 
biệt của Diễn đàn. Các chuyên gia sẽ đánh giá sự phát triển của hệ thống thông tin Liên bang 
«НаДальнийВосток.рф» và kế hoạch nâng cấp hệ thống này, giới thiệu các khu vực mới, nơi 
người dân Nga có thể nhận đất miễn phí. Tham dự EEF và giới thiệu các dự án của mình còn 
có những người đạt giải cuộc thi ý tưởng khai thác “héc-ta vùng Viễn Đông”.

https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170815/408841086.html
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14/8/2017, «KomsomolskayaPravda»

Các vận động viên Judo có cơ hội giao lưu bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông
Giải Judo quốc tế mang tên D.Kano dành cho các nam nữ vận động viên lứa tuổi U-21 sẽ diễn 
ra trong khuôn khổ EEF-2017, dưới sự bảo trợ của Tổng thống V.Putin và Thủ tướng Abe. Giải 
đấu lần đầu tiên được tổ chức này sẽ vinh dự được đón các nhà vô địch Olympic 2012 là A. 
Galstyan, M. Isaev và T. Khaibulaev. Các nhà vô địch nam và nữ sẽ nhận được phần thưởng 
đặc biệt.

Tất cả tiền thu được từ bán vé sẽ được ủng hộ vào các dự án bảo tồn sếu Nhật Bản tại Viễn 
Đông.

https://www.kp.ru/daily/26717.5/3743122

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
17/8/2017, News.Rambler

Vấn đề phát triển vùng Viễn Đông sẽ được thảo luận tại phiên họp đoàn chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước
Phiên họp Hội đồng Nhà nước dưới sự chủ trì của Tổng thống Putin sẽ được tổ chức trong 
những ngày diễn ra Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III. Theo lời Phó Thủ tướng 
Y.Trutnev, trong chương trình phiên họp sẽ có vấn đề về giai đoạn 2 của quá trình phát triển 
vùng Viễn Đông với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

https://news.rambler.ru/politics/37668469-voprosy-razvitiya-dalnego-vostoka-obsudyat-na-
zasedanii-prezidiuma-gossoveta

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
18/8/2017, TASS

Khai trương nhà máy chế biến gỗ tại Đặc khu phát triển ưu tiên Komsomolsk
Lễ khai trương nhà máy sẽ được tổ chức trong những ngày diễn ra Diễn đàn kinh tế phương 
Đông. Nhà máy chế biến gỗ là một phần của dự án đầu tư thống nhất chế biến sâu gỗ, được 
triển khai tại khu vực Amursk thuộc Đặc khu phát triển ưu tiên Komsomolsk.

Nhà máy sẽ sản xuất dầm dán, bảng ván gỗ, ván ép, ván gỗ, nhiên liệu sinh học, cửa sổ và cửa 
ra vào bằng gỗ, sàn nhà và các sản phẩm khác.

http://tass.ru/ekonomika/4489895
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14/8/2017, TASS

Đưa vào hoạt động nhà máy khai thác vàng tại vùng cực lạnh giá của Nga trong 
những ngày diễn ra Diễn đàn kinh tế phương Đông
Nhà máy khai thác và chế biến Tarynskyi tại mỏ Drazhnoe, Cộng hòa Sakha (Yakutia) đã được 
xây dựng xong và sẵn sàng đi vào hoạt động. Đây là dự án được triển khai với sự hỗ trợ hạ tầng 
của Nhà nước theo quyết định của Chính phủ Nga.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, đường dây tải điện đã được xây dựng, công tác chuẩn bị tái cơ cấu 
hệ thống đường bộ cũng đang được tiến hành. Tổng giá trị đầu tư vào thực hiện dự án là 9,8 
tỷ RUB. Công suất thiết kế của nhà máy là 700 tấn quặng/năm. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ 
giải quyết công ăn việc làm cho hơn 450 lao động.
http://tass.ru/ekonomika/4479804

Thông tin tham khảo:

Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017 – Quỹ “Roscongress” – đơn vị tổ chức các sự kiện hội 
nghị - triển lãm hàng đầu.

Quỹ “Roscongress” được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế và củng 
cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự kiện hội nghị, triển lãm và xã hội. Quỹ tiến 
hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, hỗ trợ thông tin và chuyên gia cho các công ty, tổ chức, đồng 
thời nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề quan trọng của kinh tế Nga và toàn cầu.

Hiện nay, chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, cho phép tập 
hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện truyền thông, chính quyền, tạo 
điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự án, đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp 
xã hội và các dự án từ thiện.


