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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Theo Phó Thủ tướng Y. Trutnev, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III dự kiến sẽ ký 
kết các thỏa thuận với tổng trị giá khoảng 2200 tỷ RUB. Trong năm nay sẽ ký kết các thỏa 
thuận về triển khai những dự án lớn trong lĩnh vực chế biến dầu khí – những dự án cho phép 
tạo tiền đề để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại diện toàn quyền của Tổng thống LB 
Nga tại Viễn Đông cho biết, đến cuối năm 2017 sẽ thành lập được 85 doanh nghiệp, con số 
này đến năm 2025 sẽ là khoảng 800. Theo lời ông Trutnev, đối tác nước ngoài lớn nhất của 
Nga tại Viễn Đông là Trung Quốc – nước hiện đóng góp tới 80% tổng số đầu tư nước ngoài 
tại khu vực. (Russia 24)

Diễn đàn kinh tế phương Đông đã trở thành sự kiện quan trọng để tổ chức đối thoại 
giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Nga và Nhật Bản, – Bộ trưởng kinh tế, thương 
mại và công nghiệp Nhật Bản H. Seko nhận định. (TASS)

“Ngôi nhà của hổ Amur” sẽ được mở cửa trong khuôn khổ triển lãm “Đường phố Viễn Đông” 
tại EEF-2017. Tại gian triển lãm của Trung tâm hổ Amur, với màn hình panorama, du khách có 
thể quan sát hoạt động của các nhóm đột kích thuộc Cơ quan giám sát hoạt động săn bắn 
trong cuộc chiến chống nạn săn bắn trái phép và chứng kiến quá trình thả hổ Amur về môi 
trường tự nhiên. (PRIME)
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TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Bộ phát triển vùng Viễn Đông phê chuẩn 917 đơn xin cấp visa điện tử của công dân 
nước ngoài nhập cảnh vào vùng Primorie. Trong đó nhu cầu visa điện tử lớn nhất đến từ 
các công dân Trung Quốc. (Primorskaya gazeta)

Tại vùng Khabarovsk sẽ mở các khu vực bổ sung cho chương trình “héc-ta vùng Viễn 
Đông” (AmurMedia)

Xây dựng học thuyết mới về phát triển du lịch Amur tại vùng Khabarovsk. Trong khuôn 
khổ học thuyết mới này sẽ xây dựng 3 cụm: Amur-Khabarovsk, tổ hợp văn phòng – trung 
tâm thương mại Komsomolskyi và tour du lịch đường bộ “Bắc Sihote-Alin”. Tổng giá trị đầu 
tư cho dự án là 10,8 tỷ RUB. (AmurMedia)

Sẽ có chợ cá trên đường bờ biển Korabelnaya, Vladivostok. Dự án đã xác định được nhà 
đầu tư tiềm năng của Nga và hiện đang chờ phê duyệt đầu tư từ công ty Nhật Bản Kiyomura 
Corporation (DV-Kapital)

Đặc khu phát triển ưu tiên Beringovskyi có nhà đầu tư cư trú thứ 24. Công ty DETRA 
Chukotka dự kiến cung cấp dịch vụ vận chuyển nguyên liệu cho một trong các dự án khai 
thác khoáng sản. Dự án mới này sẽ tạo thêm 31 công ăn việc làm cho người lao động. Tổng 
giá trị đầu tư của các nhà đầu tư cư trú tại Đặc khu phát triển ưu tiên Beringovskyi là 15,4 tỷ 
RUB. (DV-Kapital)

Việc xây dựng cảng container tại Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk đang trong 
giai đoạn hoàn thành. Hiện nay, dự án đã được thực hiện xong khoảng 75% khối lượng 
công việc. (DVhab.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.


