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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Cộng hòa Hàn Quốc sẽ tham dự festival “Đường phố Viễn Đông” tại EEF-2017. Gian triển 
lãm của Hàn Quốc sẽ được dành để giới thiệu về Thế vận hội mùa đông 2018 diễn ra tại 
Pyeongchang. (TASS)

Các nhà đầu tư Trung Quốc có thể tham gia vào dự án xây dựng Trung tâm hợp tác quốc 
tế trên đảo Russkyi. Thỏa thuận về vấn đề này dự kiến sẽ được ký kết tại EEF-2017. (TASS)

Vùng Khabarovsk sẽ ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 60 tỷ RUB tại EEF-2017. Dự án lớn 
nhất là xây dựng đường tránh Khabarovsk với giá trị đầu tư lên tới 43 tỷ RUB. (RIA Novosti)

Yakutia dự kiến ký kết 21 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 7 tỷ RUB tại EEF-2017. Trong 
số đó có thỏa thuận bổ sung với Công ty cổ phần Rosneft về việc cấp kinh phí xây dựng viện 
hàn lâm khoa học dành cho 150 viện sĩ. (TASS)

Vùng Primorie sẽ giới thiệu Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya tại EEF-2017.  
Tại buổi giới thiệu sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với các nhà đầu tư triển khai thực hiện các 
dự án trong lĩnh vực xây dựng tổ hợp chế biến thủy sản, thiết bị nhiệt và phân phối điện. 
(TASS)
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TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG TUẦN

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

Cơ quan cho vay thế chấp nhà ở Liên bang Nga sẽ giới thiệu học thuyết phát triển 
Vladivostok tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Học thuyết bao gồm kế hoạch phát triển 
tổng thể Vladivostok, các dự án phúc lợi công cộng và Chiến lược phát triển đồng bộ vịnh 
Novik trên đảo Russkyi. (Izvestia)

 

Đại học Tổng hợp Liên bang Vùng Viễn Đông đề xuất xây dựng nguồn cán bộ để triển 
khai các chương trình tại Viễn Đông. Theo đó, nguồn cán bộ này sẽ là những đại biểu tích 
cực nhất trong số 400 đại biểu là các học sinh, sinh viên, doanh nhân trẻ và lãnh đạo các tổ 
chức phi lợi nhuận tham dự Ngày Thanh niên EEF-2017.

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Xây dựng kế hoạch phát triển của Đặc khu phát triển ưu tiên Kuril. Công ty tư vấn tổ 
chức và tài chính đã chiến thắng trong cuộc thi do Tập đoàn phát triển Viễn Đông tổ chức. 
Công ty này sẽ đảm nhiệm việc hoạch định các hướng phát triển chính của Đặc khu phát 
triển ưu tiên Kuril trong 70 năm tới. (REGNUM)

Nhà đầu tư tiềm năng của Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk sẽ đưa vào hoạt động 
nhà máy tái chế lốp xe trước mùa thu năm 2018. Công ty Victoria sẽ xây dựng tại khu vực 
Rakitnoye nhà máy tái chế lốp công suất 10900 chiếc/năm.

Nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya (Primorie) đã sản 
xuất hơn 80 tấn hóa chất gia dụng phổ thông. Hiệu quả của dự án do công ty TNHH 
Vostok-Polykor thực hiện đã tăng 30% nhờ các ưu đãi về thuế, – theo khẳng định của lãnh 
đạo công ty. (Primorsky.ru)

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.


