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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Mông Cổ quan tâm đến việc sử dụng cảng Vostochnyi tại vùng Primorie để quá cảnh 
hàng hóa vào các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, – Tổng thống Mông Cổ 
Battulga tuyên bố tại buổi gặp với Thống đốc vùng Primorie Miklushevskyi. (TASS)

Phó Thủ tướng Yuri Trutnev đưa ra hàng loạt tuyên bố trước thềm EEF:

• Nga trông đợi sự có mặt của đoàn đại biểu Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên 
tham dự EEF

• Hệ thống “Rạng đông” (Voskhod) được Ngân hàng trung ương cho phép kinh doanh 
tiền kỹ thuật số (TASS)

Phó Thủ tướng Yuri Trutnev và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ kế hoạch và tài chính 
Hàn Quốc Kim Dong Yon đã thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế song phương bên lề 
Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III. (TASS)

Khai mạc triển lãm “Đường phố Viễn Đông” trong khuôn khổ EEF-2017. Phó Thủ tướng 
Yuri Trutnev đã khai mạc triển lãm “Đường phố Viễn Đông”. Triễn lãm sẽ hoạt động đến ngày 
10/9. (RIA Novosti)

Phó Thủ tướng Yuti Trutnev đề xuất thành lập hội đồng thanh niên, tương tự như hội 
đồng lãnh đạo tại Viễn Đông. Phó Thủ tướng đã chỉ thị cho thống đốc các địa phương vùng 
Viễn Đông bắt tay vào thực hiện việc này. (RIA Novosti)

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG NGÀY  
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NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

Hoạt động kinh tế chung trên quần đảo Kuril có thể được tiến hành trên các lĩnh vực 
như đánh bắt thủy sản, du lịch, y tế, nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, - Chủ 
tịch hiệp hội thương mại Nhật Bản với Nga và các quốc gia độc lập mới, Chủ tịch HĐQT tập 
đoàn Kawasaki Heavy Industries S. Murayama tuyên bố trước thềm Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần thứ III. (TASS)

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017, Công ty cổ phần “Đường sắt Nga” và Ngân 
hàng phát triển mới khối BRICS dự kiến ký kết biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn 
nhau liên quan đến việc vay vốn thực hiện dự án đường sắt cao tốc Moscow – Kazan.  
(RIA Novsoti)

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017, Khu tự trị Chukotka sẽ ký kết thỏa thuận về 
dự án liên doanh trong lĩnh vực năng lượng với “RusHydro” và một công ty Nhật Bản. 
Đối tượng của thỏa thuận là dự án thí điểm về các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực. 
(RIA Novosti)

Vận động viên 5 môn phối hợp A. Lesun và các vận động viên Judo A. Galstyan, M. 
Isaev, T. Khaibulaev đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các em học sinh trong khuôn khổ 
Diễn đàn kinh tế phương Đông và dự án “Vòng quanh thế vận hội”. Các vận động viên 
đã chia sẻ những kinh nghiệm khi thi đấu tại Thế vận hội, tham gia ký và chụp ảnh lưu niệm 
cũng như trả lời các câu hỏi của người hâm mộ. (TASS)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Mở rộng cảng Zarubino tại vùng Primorie để thực hiện dự án đầu tư mới về chuyển tải 
hàng ngũ cốc. Quyết định về việc này đã được Thủ tướng Dmitry Medvedev ký. Khối lượng 
chuyển tải là 33,5 triệu tấn mỗi năm. (RIA Deita)

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực vùng Viễn Đông đề xuất chuyển quyền sở hữu đất 
trong khuôn khổ chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” cho cá nhân trước thời hạn, 
nếu như trên diện tích đất đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhà ở. (TASS)

Thứ trưởng thứ nhất Bộ phát triển Viễn Đông A. Osipov cho biết, đầu tư từ Trung Quốc 
đang chiếm 30% tổng đầu tư nước ngoài thu hút được vào Viễn Đông nhờ các cơ chế 
đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok. Ông Osipov cũng nhận định, Trung 
tâm hỗ trợ nhà đầu tư Trung Quốc tại Viễn Đông đi vào hoạt động sẽ cho phép tăng đáng kể 
các dự án có sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc. (Interfax) 
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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.


