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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017, Tổng thống Putin sẽ có các cuộc hội đàm 
với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào ngày 6/9, với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 
Abe và Tổng thống Mông Cổ Battulga vào ngày 7/9. (RIA Novosti)

Theo lời Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Y. Ushakov, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hết 
sức quan tâm tới Diễn đàn kinh tế phương Đông và dự định sẽ tiếp tục tham dự Diễn 
đàn vào các kỳ sau. (RIA Novosti)

Thành phần đoàn đại biểu Nhật Bản tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông gồm 
khoảng 300 người, trong đó có các quan chức, đại diện các doanh nghiệp và tổ chức xã 
hội. Có ít nhất 69 công ty và hiệp hội của Nhật Bản tham dự Diễn đàn lần này. (TASS)

Tiềm năng lợi ích chung giữa Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) để tăng cường quan hệ giữa các quốc gia sẽ được thảo luận tại Diễn đàn kinh 
tế phương Đông 2017. Chủ đề này cùng nhiều vấn đề khác sẽ được thảo luận tại phiên họp 
toàn thể “Nga – ASEAN 2017: những chân trời hợp tác mới”. (TASS)

Tại EEF-2017, vùng Primorie sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư tiềm năng kết quả việc 
thực hiện các thỏa thuận được ký kết tại 2 kỳ Diễn đàn trước. Các đại biểu sẽ được giới 
thiệu về tiến trình thực hiện dự án tái cơ cấu và hiện đại hóa Cảng biển Nakhodkinskyi và 
Cụm du lịch nghỉ dưỡng “Vòng tròn Primorie”. (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:

Tập đoàn Morinsis-Agat sẽ giới thiệu cano đi biển không người lái độc đáo và tàu ngầm 
vận tải mới nhất tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Bên cạnh đó, các đại biểu còn có thể 
tận mắt chiêm ngưỡng mẫu thử nghiệm hệ thống liên lạc thủy âm ngầm trên cơ sở các trạm 
đáy hoạt động độc lập. (RIA Novosti)

Các tình nguyện viên của Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017 đã bắt tay vào công việc 
tại trung tâm cấp đăng ký, chứng nhận, Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông 
trên đảo Russkyi. (OTV-Prim)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Chính phủ Liên bang Nga đang nghiên cứu những ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư tại 
Viễn Đông. Theo Bộ phát triển kinh tế Liên bang, trong các kế hoạch thời gian tới, dự kiến 
sẽ thông qua sửa đổi bổ sung Bộ luật thuế, các biện pháp thúc đẩy giao thông vận tải đường 
không, mở rộng quy chế Cảng tự do Vladivostok ra tất cả các cảng trong khu vực. (TASS)

Đầu tư nước ngoài tại Sakhalin đạt 2,15 tỷ USD. Phần lớn trong số này được đổ vào 2 dự 
án dầu khí quốc tế lớn là Sakhalin-1 và Sakhalin-2. (AmurMedia)

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng VTB đã cho các doanh nghiệp tại Sakhalin 
vay 1,2 tỷ RUB. Như vậy, số vốn cho vay của VTB tại Sakhalin đã đạt 2,4 tỷ RUB, trong đó 
vốn vay của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chiếm 70%, vận tải – 14%, 
thương mại – 9%, dịch vụ – 6%. (SakhalinMedia)

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.


