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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Thống đốc California D.Brown sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông nhằm mở 
rộng hợp tác tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong đấu tranh phòng chống biến 
đổi khí hậu. Dự kiến sẽ có hơn 40 đại biểu đến từ Mỹ tham dự vào các hoạt động trong 
chương trình làm việc của Diễn đàn. (RIA Novosti)

Thỏa thuận về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ga mới của sân bay quốc tế 
Petropavlovsk-Kamchatsky (Elizovo) sẽ được ký kết tại EEF-2017.  Tập đoàn “Cảng hàng 
không các khu vực” (AeroportyRegionov) dự kiến đầu tư 7,8 tỷ RUB vào dự án phát triển sân 
bay Elizovo. (Izvestia)

Tại EEF-2017, Tập đoàn Nhà nước Rosatom sẽ ký thỏa thuận nhượng quyền về xây dựng 
trung tâm y học hạt nhân trên đảo Russkyi. (RIA Novosti)

Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga sẽ giới thiệu các sự kiện và dự án bảo vệ 
môi trường tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III. Khách và đại biểu dự Diễn đàn 
có thể thăm quan Bảo tàng tương tác thiên nhiên hoang dã vùng Viễn Đông – nơi trưng bày 
những hiện vật về tiềm năng thiên nhiên của khu vực, các dự án của Năm sinh thái, cũng như 
các chương trình hướng đến phát triển bền vững, an toàn về sinh thái của Nga. (RIA Novosti)
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Hội thảo giáo dục APEC sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương 
Đông 2017. Các đại biểu sẽ thảo luận về khái niệm thống nhất của hệ thống giáo dục đại 
học trong tương lai, vấn đề công nhận bằng cấp của nhau và phát triển các mô hình giáo dục 
đại học của Nga trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. (TASS)

Festival thanh niên và sinh viên thế giới sẽ được giới thiệu tại EEF. Ngày 6/9, tại khu vực 
tổ chức festival sẽ diễn ra cuộc gặp và làm việc giữa Giám đốc cơ quan Liên bang về hoạt 
động thanh niên A. Bugaev với các doanh nhân trẻ, cùng với đó là buổi giới thiệu về chương 
trình festival thanh niên khu vực tại vùng Primorie. (TASS)

 

Tại EEF-2017 sẽ có phiên thảo luận riêng bàn về phát triển các thành phố công nghiệp 
Svobodnyi và Komsomolsk-na-Amure. (TASS)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Đã có hơn 28 nghìn mảnh đất được cấp trong chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông”. 
Tính đến thời điểm hiện tại, dân cư của tất cả 85 chủ thể Liên bang Nga đã nộp đơn xin nhận 
“héc-ta vùng Viễn Đông”. (Primorie24)

Chính phủ Nga đã phê chuẩn danh sách 21 dự án đầu tư tư nhân với tổng vốn đầu tư 545 
tỷ RUB vào chương trình quốc gia Liên bang Nga “Phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn 
Đông và khu vực Baikal”. Quyết định về vấn đề này đã được Thủ tướng DmitryMedvedev 
ký ban hành. (AmurMedia)

Phân viện của Bảo tàng hội họa quốc gia Tretyakov sẽ được mở tại vùng Primorie. Thỏa 
thuận về việc thành lập phân viện đã được Thống đốc Primorie V. Miklushevskyi và Giám đốc 
Bảo tàng Z. Tregulova ký kết. (OTV-Prim)

Xem xét khả năng thành lập trung tâm thông tin du lịch tại vùng Khabarovsk. Hệ thống 
dịch vụ thống nhất sẽ phụ trách phát triển tiềm năng du lịch của vùng, đồng thời tổng hợp 
thông tin về các danh lam thắng cảnh, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa, bảo tàng, nhà 
hát, tượng đài, các trung tâm vui chơi, giải trí trong khu vực. (NovtostiKhabarovska)
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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.
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