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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
25/8/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Công bố chương trình làm việc đầy đủ của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III

Lễ khai mạc Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 6/9. Phát biểu tại lễ khai mạc sẽ có: Phó Thủ tướng 
Chính phủ, đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yuri Trutnev, 
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Swaraj, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng 
ban kinh tế Trung ương Việt Nam Nguyễn Văn Bình và quan chức cấp cao thuộc các đoàn đại 
biểu chính thức đến từ nhiều nước.

Chương trình làm việc của EEF-2017 bao gồm 4 khối chủ đề chính: “Chính sách kinh tế tại 
Viễn Đông. Làm gì tiếp theo?”, “Chúng ta là láng giềng: làm giàu bằng hợp tác”, “Kinh doanh 
tại Viễn Đông như thế nào?” và “Viễn Đông: vượt qua thách thức, xây dựng chất lượng cuộc 
sống mới”. Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn còn có 5 cuộc đối thoại kinh doanh: Nga – 
Trung Quốc, Nga - Ấn Độ, Nga – Hàn Quốc, Nga – Nhật Bản và Nga – ASEAN.

Sự kiện trung tâm của EEF-2017 sẽ là phiên họp toàn thể “Vùng Viễn Đông: xây dựng thực 
tế mới” với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin 
Battulga

https://rg.ru/2017/08/25/reg-dfo/opublikovana-rasshirennaia-versiia-delovoj-programmy-
tretego-vef.html

25/8/2017, News.Rambler.ru

Các tình nguyện viên của EEF bắt tay vào công việc

Những người đầu tiên bắt tay vào công việc là các tình nguyện viên thuộc khối “Cấp phép, 
chứng nhận” – những người phụ trách cấp thẻ tham dự cho đại biểu và nhân viên kỹ thuật của 
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Diễn đàn. Phục vụ tại EEF-2017 có khoảng 500 tình nguyện viên đến từ Primorie, Sakhalin, 
Khabarovsk, Blagoveshensk, Arkhangelsk và các tình nguyện viên tốt nhất của SPIEF-2017 
đến từ Saint-Peterburg.

https://news.rambler.ru/education/37734958-volontery-vef-pristupili-k-rabote

24/8/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Chương trình giải trí đặc sắc dành cho các đại biểu tham dự EEF-2017

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ có nhiều sự kiện văn hóa và thể thao. Các sự kiện này đã được 
giới thiệu tại Moscow. Chương trình văn hóa của EEF-2017 sẽ được bắt đầu với triển lãm 
“Đường phố Viễn Đông”. Tại sân khấu Primorie của Nhà hát Mariinsky sẽ trình diễn vở ballet 
“Người đẹp ngủ trong rừng” và buổi hòa nhạc của “Các nghệ sĩ solo Moscow” dưới sự chỉ huy 
của Y. Bashmet. Trong những ngày Diễn đàn, người dân Vladivostok sẽ có cơ hội thưởng thức 
các tiết mục biểu diễn của nhiều nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Sự kiện thể thao chính của Diễn đàn sẽ là giải Judo trẻ quốc tế lần thứ I mang tên Jigoro 
Kano, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật 
Bản Shinzo Abe. Ngoài ra, sẽ có giải chạy truyền thống bảo vệ hổ Amur và báo gấm Viễn 
Đông, giải đua thuyền buồm, Đại hội thể thao tập thể vùng Viễn Đông, các trận đấu biểu 
diễn hockey, bóng rổ, giải kéo gậy và quần vợt.

https://rg.ru/2017/08/24/reg-dfo/dlia-gostej-vef-podgotovili-iarkuiu-razvlekatelnuiu-
programmu.html

23/8/2017, Regnum

Đoàn đại biểu Ấn Độ dự EEF-2017 có quy mô lớn nhất trong lịch sử Diễn đàn

Dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức của Ấn Độ dự EEF-2017 sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao, 
đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Nga - Ấn Độ S. Swaraj và Bộ trưởng Công thương N. 
Sitkharaman. Bên cạnh các quan chức, trong thành phần đoàn đại biểu còn có hơn 30 đại 
diện các công ty hàng đầu của Ấn Độ.

Trong khuôn khổ EEF-2017 sẽ diễn ra lễ khai trương Phòng khu vực Nga thuộc Cơ quan phát 
triển và xúc tiến đầu tư Ấn Độ Invest India. Phòng khu vực Nga được thành lập sẽ phụ trách 
hoạt động tiếp xúc và hỗ trợ đồng bộ cho các nhà đầu tư Nga. Ngoài ra, trong chương trình 
làm việc của EEF-2017 còn có đối thoại kinh doanh song phương Nga - Ấn Độ.

https://regnum.ru/news/2313033.html

23/8/2017, TASS

Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III sẽ do ông Nguyễn 
Văn Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban kinh tế trung ương dẫn 
đầu. Tại Diễn đàn, các thành viên trong đoàn dự kiến tham gia thảo luận về vấn đề hợp tác 
quốc tế và hợp tác kinh tế tại Viễn Đông.

http://tass.ru/ekonomika/4500085
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23/8/2017, Lenta.ru

Đại diện của diễn đàn lớn nhất Nhật Bản tham dự EEF-2017

Đoàn đại biểu của Diễn đàn “Khoa học và công nghệ trong đời sống xã hội” (diễn đàn STS) 
sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông. Trong thành phần của đoàn đại biểu có Chủ tịch 
kiêm nhà sáng lập diễn đàn STS – ông K.Omi, người từng 3 lần giữ các chức vụ trong chính 
phủ Nhật Bản, trong đó có chức Bộ trưởng Tài chính.

https://lenta.ru/pressrelease/2017/08/23/india

22/8/2017, TASS

Dự án nhà máy đóng tàu dân dụng mới sẽ được giới thiệu tại EEF

Nhà đầu tư cư trú của Cảng tự do Vladivostok – công ty đóng tàu “Kompozitnoye 
korablestroenye” sẽ giới thiệu dự án với các nhà đầu tư tiềm năng. Dự kiến nhà máy đóng 
tàu mới sẽ tiến hành đóng các tàu dân dụng, du lịch và tàu cá cho thị trường trong nước và 
xuất khẩu sang các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

http://tass.ru/ekonomika/4497242

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
27/8/2017, «Rossiskaya Gazeta»

Trả lời phỏng vấn Rossyiskaya Gazeta, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev nói về giai đoạn hai 
trong phát triển vùng Viễn Đông

Theo lời Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga 
tại Viễn Đông, giai đoạn 2 sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 
vùng Viễn Đông, phát triển hạ tầng nhà ở, xã hội và giao thông. Trong khi đó, giai đoạn I đã 
tập trung vào xây dựng và triển khai các cơ chế mới để phát triển khu vực.

Ông Yuri Trutnev khẳng định, hiện nay tại Viễn Đông có 85 nhà máy mới đang được bàn giao 
để đi vào hoạt động, 111 nhà máy khác đang trong giai đoạn xây dựng và thiết kế. Mỗi 1 RUB 
tiền ngân sách đầu tư vào các chương trình phát triển vùng hiện thu hút được 20 RUB đầu 
tư tư nhân.

Phó Thủ tướng đồng thời nhận định, trong quá trình triển khai chương trình “héc-ta vùng 
Viễn Đông”, dự kiến sẽ xây dựng các khu dân cư mới tại Viễn Đông. Vấn đề này cùng nhiều 
việc khác sẽ được thảo luận tại phiên họp Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, diễn ra tại 
Vladivostok trong những ngày Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017.

https://rg.ru/2017/08/27/reg-dfo/trutnev-my-hotim-chtoby-na-karte-dalnego-vostoka-voznikali-
novye- goroda.html

23/8/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên thứ 18 tại Viễn Đông

Thủ tướng Dmitry Medvedev vừa ký quyết định thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên Kuril 
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trên đảo Shikotan. Đặc khu phát triển ưu tiên mới sẽ là nơi triển khai các dự án đầu tư trong 
lĩnh vực thủy sản, năng lượng sạch và khoáng sản. Hiện nay, Nga và Nhật Bản cũng đang tiến 
hành đàm phán về hoạt động kinh tế chung tại đây.

https://www.kp.ru/daily/26721/3747346

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
23/8/2017, TASS

Nhà đầu tư của Cảng tự do Vladivostok xây dựng tổ hợp logistics tại thành phố Vladivostok

Công ty Mega đã xây dựng tổ hợp logistics có diện tích 13 nghìn m2 tại Vladivostok. Hiện nay, 
nhà đầu tư đang tiến hành các thủ tục đưa công trình vào khai thác. Tổng giá trị đầu tư của 
dự án là 717 triệu RUB. Tổ hợp có các trang thiết bị hiện đại, hệ thống chữa cháy tự động, hệ 
thống sưởi, đảm bảo duy trì nhiệt độ cần thiết trong kho.

http://tass.ru/v-strane/4500282

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.


