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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ngày 6/9, Tổng thống Mông Cổ Battulga sẽ tham dự phiên họp bàn tròn Nga – Mông Cổ 
trong khuôn khổ EEF-2017. Tại phiên họp bàn tròn mang tên “Nga – Mông Cổ: nơi gặp gỡ 
Viễn Đông” các đại biểu sẽ thảo luận vấn đề hợp tác song phương và khả năng triển khai các 
dự án đầu tư chung tại Viễn Đông (DV-Kapital)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hi vọng rằng, việc ông tham dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác giữa Nga và Nhật Bản. 

(Gazeta.ru)

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, các nhà ngoại giao Nga và Nhật Bản sẽ báo cáo 
nguyên thủ hai nước về các dự án sẵn sàng được triển khai trong khuôn khổ hoạt động 
kinh tế chung trên quần đảo Kuril (RIA Novosti)

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, Câu lạc bộ thảo luận quốc tế “Valdai” 
sẽ tổ chức phiên thảo luận “Bộ tứ Nga – Trung – Nhật – Mỹ: liệu có triển vọng hợp tác?” 
và buổi tranh luận trên truyền hình “Nga xoay trục sang phía Đông: kết quả và những 
mục tiêu mới”. Những khía cạnh của quá trình hội nhập hợp tác giữa Nga và các đối tác 
quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi sẽ được đưa ra thảo luận. (TASS)

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG NGÀY  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG 
VIỄN ĐÔNG 4/9/2017



2
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NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

Theo thông tin từ bộ phận phụ trách truyền thông của sân bay quốc tế Vladivostok, trong 
thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông, sân bay này sẽ tiếp đón hơn 60 chuyến 
bay thương mại. (RIA Novosti)

Các biện pháp an ninh bổ sung được triển khai tại Vladivostok liên quan đến việc tổ 
chức Diễn đàn kinh tế phương Đông. Theo đó, từ ngày 4/9 đến hết ngày 8/9, các tàu thuyền 
nhỏ sẽ không được phép hoạt động trên vịnh Ajax và Paris. Ngoài ra, các phương tiện bay 
các loại cũng sẽ bị hạn chế hoạt động trên không phận Vladivostok. Tuy nhiên, lệnh cấm này 
không áp dụng với các tuyến bay thường xuyên, cố định. (TASS)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Trong 6 tháng đầu năm 2017, vùng Primorie đã đón 35,7 nghìn lượt du khách Hàn 
Quốc – tăng 80%, và 7,2 nghìn lượt du khách Nhật Bản – tăng 150% so với cùng kỳ năm 
ngoái, - Giám đốc Cơ quan du lịch Liên bang O. Safonov cho biết. (PacificRussia)

Công ty “Honoka Sakhalin” – nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên “Không 
khí núi” (Gorny vozdukh) sẽ khai trương tổ hợp spa tại tỉnh Sakhalin trong tháng 
9/2017. Tổng giá trị đầu tư vào dự án là 502 triệu RUB, trong đó hơn một nửa là đầu tư từ 
Nhật Bản. Đối tác nước ngoài của dự án là công ty “Marushin Ivadera” (REGNUM)

Công ty “TechnoNICOL Viễn Đông” – nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên 
Khabarovsk dự định triển khai dự án sản xuất giá thể thủy canh. Đây là loại vật liệu được 
sử dụng như một loại đất nhân tạo để trồng cây giống trong nhà kính. (Vostok Rossii)

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.


