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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tổng thống Vladimir Putin gửi lời chào mừng đến quan khách và đại biểu tham dự EEF-
2017. Trước mắt nước Nga hiện nay là một nhiệm vụ đầy tham vọng, đó là bảo đảm các 
điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành kinh doanh, đưa vào hoạt động các nhà máy sản 
xuất mới và tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại vùng Viễn Đông, - Tổng thống Nga nhấn 
mạnh. (Gazeta.ru)

Công bố chương trình ngày khởi động EEF-2017. Trong ngày khởi động EEF-2017 (5/9) 
sẽ diễn ra nhiều hoạt động, bao gồm: Diễn đàn thanh niên EEF, Diễn đàn doanh nhân trẻ 
“Điểm thu hút – Viễn Đông”, Diễn đàn đại học Nga – ASEAN lần thứ II, Hội thảo quốc tế APEC 
về giáo dục lần thứ VI, lễ giới thiệu Chương trình Eхecutive MВА của Đại học Tổng hợp Liên 
bang vùng Viễn Đông “Xây dựng và phát triển kinh doanh tại Châu Á”, lớp học nâng cao 
(master-class) của Trung tâm xuất khẩu Liên bang Nga, Phiên họp chiến lược của Hội đồng 
xã hội Bộ phát triển Viễn Đông “Việc tốt trong khu vực tốt” và Diễn đàn thể thao thế giới. 
(Komsomolskaya Pravda).

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, khu tự trị Chukotka sẽ giới thiệu dự án đầu tư khai 
thác một trong những mỏ thiếc lớn nhất nước Nga - “Vỉa Pyrkakaiskie” (Pyrkakaiskie 
shtokverki) và xây dựng tổ hợp nhà máy chế biến, khai thác mỏ. Ngoài ra, Chukotka cũng 
sẽ giới thiệu dự án khai thác khí tại mỏ Zapadno-Ozernoye và dầu tại mỏ Telekaiskoe. (TASS)
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NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

Tại EEF sẽ diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Đảo Russkyi – xây dựng trung tâm hợp 
tác quốc tế và công nghẹ cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”. Các đại biểu sẽ thảo 
luận về những dự án tiềm năng và các điều kiện mà Nhà nước cần tạo ra để thu hút các công 
ty công nghệ cao tới hoạt động trên đảo. (TASS)

Trong khuôn khổ EEF-2017 sẽ diễn ra phiên thảo luận mang tên “Khởi nghiệp dễ 
dàng! Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Sberbank tổ chức bàn về các công cụ hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tham dự phiên thảo luận có M. Oreshkin và A. 
Chekunkov. (Forumvostok.ru)

 

Mở cửa triển lãm “Nước Nga nguyên sơ” trong khuôn khổ EEF-2017. Triển lãm sẽ trưng 
bày 150 tác phẩm xuất sắc nhất của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nga, được chụp tại các vùng xa 
xôi và khó tiếp cận nhất trên mọi miền đất nước. (Primorie24)

Các chuyên gia của “Hệ thống điện lưới Primorie” đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị 
điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáng tin cậy cho các công trình phục vụ EEF-2017. 
(PrimaMedia)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Theo thông tin từ Bộ Phát triển Viễn Đông, Công ty TNHH Tapir-Eco – nhà đầu tư cư 
trú của Đặc khu phát triển ưu tiên Komsomolsk – công ty mới đưa vào hoạt động tại 
Komsomolsk-na-Amure nhà máy gia công lốp ô tô đã qua sử dụng, hiện đang mở rộng 
cung cấp sản phẩm từ nguyên liệu tái chế. Khách hàng của Tapir-Eco là các công ty đến từ 
Komsomolsk-na-Amur, Khabarovsk và Nam Sakhalin. (Kms.city)

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.


