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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
22/11/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Ấn định thời gian tổ chức EEF-2018

Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV sẽ được tổ chức vào 6-7/9/2018 tại trường Đại 
học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông trên đảo Russkyi, thành phố Vladivostok. Trước 
đó, ngày 5/9 được chọn là ngày Thanh niên của Diễn đàn.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Tổ chức EEF-2018, Phó Thủ tướng Yury Trutnev đã đưa ra 
hàng loạt chỉ thị liên quan đến công tác chuẩn bị hạ tầng, nơi ăn nghỉ và tổ chức Diễn 
đàn. Ngoài ra, ông Trutnev còn đưa ra những chỉ thị riêng liên quan đến chương trình văn 
hóa và thể thao, trong đó có việc tổ chức Giải Judo quốc tế mang tên Gigoro Kano dành 
cho các vận động viên lứa tuổi U-21 và triển lãm “Đường phố Viễn Đông”. Được biết, trong 
chương trình làm việc sẽ tập trung nhiều hơn đến vấn đề phát triển nguồn lực con người 
tại Viễn Đông.

https://www.kp.ru/daily/26761.4/3791253/

15/11/2017, Hãng thông tấn «RIA Novosti»

Đoàn đại biểu Nam Phi sẽ lần đầu tiên tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông

Bộ trưởng tài nguyên khoáng sản Cộng hòa Nam Phi M. Zwane và đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp nước ngày sẽ tham dự EEF-2018. Điều này đã được phía Nam Phi khẳng 
định trong chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Alexander Galushka tới Nam Phi. Cũng 
trong chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận triển vọng hợp tác đầu tư và công nghiệp tại 
vùng Viễn Đông.
https://ria.ru/world/20171115/1508829953.html
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2/11/2017, forumvostok.ru

Diễn đàn du lịch Nga-Trung sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2018

Nga và Trung Quốc dự định thảo luận về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực du lịch tại một 
phiên họp đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018, trong đó có vàn 
về các dự án cụ thể trong lĩnh vực du lịch và cơ hội cho các nhà đầu tư tại Viễn Đông. Dự 
kiến, Diễn đàn sẽ thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch.
https://forumvostok.ru/news/v-ramkakh-vef-2018-sostoitsya-rossiysko-kitayskiy-turisticheskiy-forum

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
 
24/11/2017, «Kommersant»

Mở cửa Trung tâm hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc tại Vladivostok

Thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm đã được ký kết tại EEF-2017. Theo đó, Trung tâm hỗ trợ 
nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn 
Quốc hoạt động tại Nga. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm sẽ đưa vào hoạt động “đường dây nóng” 
dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. 

https://www.kommersant.ru/doc/3476165

13/11/2017, RIA «Novosti»

Xây dựng xong chương trình làm việc của Triển lãm “Những ngày Viễn Đông tại Moscow”

Trong khuôn khổ sự kiện này sẽ diễn ra nhiều phiên thảo luận, trong đó có phiên họp của Câu lạc 
bộ thảo luận quốc tế Valdai với chủ đề “Nga xoay trục sang phía Đông: mười năm tiếp theo”. Các 
Bộ trưởng trong Chính phủ sẽ trình bày về các biện pháp đảm bảo tăng trưởng các chỉ số phát 
triển xã hội của khu vực đến năm 2025.

Tại các trường đai học ở Moscow sẽ diễn ra những giờ giảng mở về Viễn Đông. Các nhà đầu tư 
đang triển khai dự án tại khu vực sẽ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh tại đây. Dự 
kiến, trong khuôn khổ triển lãm, nhiều nhà máy mới sẽ được nhấn nút khởi động sản xuất qua 
cầu truyền hình.

Triển lãm sẽ diễn ra vào 8-16/12. Các sự kiện chính của chương trình làm việc được lên kế hoạch 
vào 14-16/12.

https://ria.ru/society/20171113/1508665684.html

9/11/2017, RBC

Tổng thống Putin: “Phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên quốc gia trong thế kỷ XXI của Nga”

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25, diễn ra vào 10-11/11 tại Đà Nẵng (Việt Nam), 
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài viết đăng tải chính thức trên trang chủ Điện Kremlin.

Trong bài viết của mình, Tổng thống Putin nhận định: “Chúng ta đặc biệt chú ý đến việc hội nhập 
của vùng Siberia và Viễn Đông vào hệ thống quan hệ kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 
Việc này bao gồm hàng loạt các biện pháp nhằm tăng sức hấp dẫn đầu tư của các khu vực, đưa 
các doanh nghiệp Nga tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu. Đối với Nga, phát triển vùng 
Viễn Đông là ưu tiên quốc gia trong thế kỷ XXI. Ở đây tôi muốn nói đến việc xây dựng “các khu 
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vực tăng trưởng” trong vùng, khai thác nguồn tài nguyên phng phú và hỗ trợ các ngành công 
nghệ cao, đầu tư vào nguồn lực con người, giáo dục và y tế, hình thành các trung tâm nghiên cứu 
khoa học đủ năng lực cạnh tranh”.

https://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a038ff89a7947f5a1b2710c

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
22/11/2017, «Interfax»

Vốn đầu tư vào phát triển Viễn Đông vượt 3300 tỷ RUB

Trong phiên trả lời chất vấn tại Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga, Bộ trưởng phát triển 
Viễn Đông A. Galushka cho biết, lượng vốn đầu tư vào phát triển Viễn Đông đã vượt 3300 tỷ RUB, 
cùng với đó là hơn 950 dự án đầu tư, tạo ra 115 nghìn công ăn việc làm đến năm 2025. Hiện nay, 
đã có 73 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Đến năm 2020 sẽ có thêm 280 dự án được khởi 
động, trong đó có các nhà máy chế biến, trung tâm logistics, sản xuất nông nghiệp. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=888297&p=5

13/11/2017, «Rossiskaya Gazeta»

Đầu tư 1,1 tỷ RUB vào sàn đấu giá thủy sản tại Primorie.

Các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc dự định tham gia vào xây dựng sàn đấu giá thủy sản tại 
Viễn Đông. Ngân hàng phát triển Nhà nước Trung Quốc sẵn sàng đầu tư 1 tỷ RUB và công ty DNG 
Global Co. Ltd của Hàn Quốc đầu tư 100 triệu RUB vào dự án. 

https://rg.ru/2017/11/13/reg-dfo/v-aukcionnyj-rybnyj-dom-v-primore-vlozhat-11-mlrd-rublej.html

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
21/11/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Xây dựng cụm công nghiệp thủy sản tại Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya

Cụm công nghiệp thủy sản tại Primorie sẽ bao gồm nhà xưởng sản xuất với phân xưởng máy 
móc và chế biến, kho lạnh, xưởng chế biến phế liệu thủy sản. Trong giai đoạn II của dự án sẽ xây 
dựng nhà máy sản xuất thủy sản đông lạnh công suất 20 nghìn tấn, nhà máy sản xuất thức ăn 
cho cá nuôi công nghiệp. Giai đoạn I của dự án sẽ được tiến hành trước cuối năm 2019, giai đoạn 
hai – từ 2021 đến cuối 2022. 

https://www.kp.ru/online/news/2937777
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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. Quỹ đảm bảo quản lý, xúc tiến các dự án kinh doanh và thu 
hút đầu tư, bao gồm cả các dự án đối tác công-tư.

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. 

www.roscongress.org


