
1

TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
18/1/2018, «Izvestia»

Các khách sạn Vladivostok chuẩn bị cho công tác đón khách dự EEF-2018

Theo cơ quan truyền thông Bộ phát triển Viễn Đông LB Nga, các khách sạn tại Vladivostok 
và Artem đang chuẩn bị cho công tác đón tiếp khách tham dự Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần thứ 4, diễn ra tại Vladivostok vào 6-7/9/2018.

Dự kiến sẽ có 25 khách sạn phục vụ khách dự EEF-2018. Phần lớn trong số này đã bắt đầu 
công tác chuẩn bị quỹ phòng. Một nhóm công tác do Quyền Thị trưởng Andrey Tarasenko 
đứng đầu cũng đã được thành lập để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng.

Giám đốc Sở Du lịch vùng Primorsky, ông Konstantin Shestakov nhận định, tất cả các 
khách sạn được chọn đều đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu phục vụ khách tham dự Diễn đàn. 
Tính tổng thể, sẽ có không dưới 1600 phòng được chuẩn bị để phục vụ đại biểu.

Chương trình văn hóa và thể thao trong khuôn khổ EEF cũng thường xuyên được đổi mới 
và nâng cao chất lượng. Ví dụ như, trong năm nay sẽ tổ chức giải đua thuyền buồm với sự 
tham gia của các đội đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. 
Tại vịnh Sừng Vàng (Zolotoy Rog) cũng sẽ diễn ra triển lãm thuyền buồm.
https://iz.ru/697229/2018-01-18/gostinitcy-vladivostoka-gotoviatsia-k-priemu-gostei-vef-2018

17/1/2018, RIA Novosti

Cuộc thi robot hàng hải tại Nga có thể sẽ được tổ chức hàng năm

Cuộc thi robot hàng hải toàn Nga lần đầu tiên được tổ chức vào mùa thu năm 2018 tại 
Vladivostok trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông có thể sẽ trở thành sự kiện 
thường niên, - đây là tuyên bố của Phó Tổng Giám đốc phụ trách hướng nghiên cứu vật 
lý – kỹ thuật của Quỹ nghiên cứu triển vọng Igor Denisov.
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Theo lời ông Denisov, cuộc thi kỹ thuật robot hàng hải sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô 
toàn Nga và sẽ là khởi đầu cho các cuộc thi kỹ thuật robot khác, trong đó có robot trên bộ, 
phương tiện bay không người lái, cũng như các tổ hợp kỹ thuật robot hiện đại và triển vọng.
https://ria.ru/defense_safety/20180117/1512761033.html

10/1/2018, «TASS»

Gần 200 tổ chức sẽ tham dự Triển lãm hải quân quốc tế tại Primorye

Triển lãm hải quân quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Vladivostok vào tháng 7/2018. 
Theo cơ quan phát ngôn chính quyền Primorye, dự kiến sẽ có khoảng 200 tổ chức tham dự 
sự kiện này. Quyền Thị trưởng Primorye Andrey Tarasenko đã chỉ đạo tại triển lãm cần phải 
giới thiệu những thành tựu của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng 
Primorye, bởi lẽ điều này sẽ giúp mang lại nhiều đơn đặt hàng.Ông Tarasenko cũng chỉ thị 
mời các đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời cho biết, các công ty Hà Lan cũng bày 
tỏ mong muốn tham gia Triển lãm lần này.
http://tass.ru/armiya-i-opk/4863597

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG
22/1/2018, «Sakhalinmedia.ru»

Vùng Sakhalin là một trong những khu vực tiềm năng hàng đầu

Các chuyên gia thuộc Trung tâm phát triển chính sách khu vực đã xây dựng “Bảng xếp 
hạng tiềm năng các khu vực” lần đầu tiên. Vùng Viễn Đông với tiềm năng lớn vốn chưa 
được khai thác hết đã được lựa chọn để thí điểm xây dựng bảng xếp hạng. Kết quả cho 
thấy, vùng Sakhalin là một trong những địa phương đứng đầu.

Việc khôi phục Con đường biển phương Bắc như là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược 
phát triển giao thông của Nga đã thu hút sự quan tâm lớn đến từ phía các nhà đầu tư đối 
với các khu vực vùng Viễn Đông. “Nhiệm vụ chính của chúng ta là làm sao nâng cao sức hút 
của vùng Viễn Đông”, - Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông 2017, - “trong khuôn khổ Diễn đàn, chúng ta bàn về vùng Viễn Đông rộng lớn. Song 
một điều quan trọng không kém, đó là về những gì đang diễn ra tại mỗi địa phương cụ 
thể của Liên bang Nga và vùng Viễn Đông”. Liên quan đến vấn đề này, thực hiện chỉ thị của 
Tổng thống, các chuyên gia Trung tâm phát triển chính sách khu vực đã và đang nghiên 
cứu vấn đề của các địa phương vùng Viễn Đông.
http://sakhalinmedia.ru/news/663041/

19/1/2018, «RIA Novosti»

Nga và Hàn Quốc bàn về ý tưởng “9 cây cầu” hợp tác

Theo thông báo của Bộ Phát triển Viễn Đông LB Nga, các nhóm công tác của Nga và Hàn 
Quốc trong khuôn khổ Ngày nhà đầu tư Hàn Quốc tại Vladivostok vào tháng Ba tới đây sẽ 
xem xét kế hoạch triển khai sáng kiến “9 cây cầu” hợp tác do Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Jae-In đề xuất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017, Tổng thống Moon Jae-In đã đề 
xuất với phía Nga “9 cây cầu” hơp tác, trong đó có lĩnh vực năng lượng và giao thông. 9 cây 
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cầu hợp tác bao gồm khí đốt, đường sắt, con đường biển phương Bắc, đóng tàu, thành lập 
các nhóm công tác, nông nghiệp và các loại hình hợp tác khác.
https://ria.ru/economy/20180119/1512899843.html

6/1/2018, «Zvezda»

Nhật dự định quay lại đối thoại với Nga về quần đảo Kuril trong năm 2019

Chính quyền Nhật Bản đồng thời dự định tiến hành các cuộc đàm phán song phương bên 
lề Diễn đàn kinh tế phương Đông, diễn ra tại Vladivostok vào tháng Chín tới đây. Chính 
phủ Nhật Bản hi vọng, vấn đề quần đảo Kuril sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801060109-bwdk.htm

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
23/1/2018, Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư tại Viễn Đông cao hơn trung bình toàn Nga

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông Alexander Krutikov đưa ra 
tại phiên họp tổng kết hoạt động năm 2017, đề ra nhiệm vụ ưu tiên năm 2018 trong phát 
triển vùng Viễn Đông. Phiên họp được diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Đại 
diện toàn quyền của Tổng thống tại Viễn Đông Yury Trutnev.

Phó Thủ tướng Trutnev nhấn mạnh, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 3 vừa qua 
đã đề ra đến cuối năm 2017 tại Viễn Đông sẽ có 86 doanh nghiệp mới được thành lập và 
tổng vốn đầu tư thu hút được là 3,5 nghìn tỷ RUB. Trong khi đó, tổng kết năm 2017, tại Viễn 
Đông đã có 89 doanh nghiệp mới được thành lập, tổng vốn đầu tư vượt 3,7 nghìn tỷ RUB, 
hơn 7,5 nghìn công ăn việc làm mới được tạo ra.
https://minvr.ru/press-center/news/12130/

9/1/2018, «TASS»

Đầu tư cho vận tải hàng không tại Primorye sẽ tăng 9% trong năm 2018

Đầu tư cho vận tải hàng không nội địa tại Primorye trong năm 2018 sẽ vượt 216 triệu RUB, 
tăng 9% so với năm 2017. Theo cơ quan truyền thông của chính quyền địa phương, các 
tuyến bay nội địa sẽ tiếp tục được 2 công ty là Avrora và Dalnerechensk Avia khai thác.
http://tass.ru/ekonomika/4861233

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
11/1/2018, «TASS»

Dự án cầu nối giao thông Sakhalin sẽ sẵn sàng trong tháng Một

Theo lời Bộ trưởng giao thông Nga Maksim Sokolov phát biểu với các phóng viên báo chí, 
thuyết minh tài chính – kỹ thuật của Dự án xây dựng đường nối giao thông Sakhalin sẽ 
xong trong tháng Một. Giá trị sơ bộ của dự án là 286 tỷ RUB.
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Cầu nối giao thông được xem như là một phần của dự án lớn hơn: kết nối đường bộ giữa 
Nga và Nhật qua Sakhalin. Khi đó, cả hai nước sẽ thu được rất nhiều lợi ích, ví dụ như hành 
lang giao thông sẽ đi vào hoạt động, cho phép vận chuyển hơn 40 triệu tấn hàng hóa mỗi 
năm.

Theo lời Bộ trưởng M. Sokolov trả lời hãng thông tấn TASS tại EEF-2017, tổng đầu tư vào 
xây dựng cầu nối giao thông từ phần lục địa Nga đến Sakhalin vào khoảng 500 tỷ RUB. Bộ 
trưởng cho rằng, dự án sẽ được hoàn thành ngay trong nửa đầu thập niên tiếp theo.
http://tass.ru/ekonomika/4867613

11/1/2018, «Vostok-Media»

Phà Vaninskaya sẽ được xây dựng lại trong năm 2019

Quá trình xây dựng lại bến phà tại bờ Vanino và Kholmsk sẽ được bắt đầu trong năm tới. 
Đến năm 2020, các chuyên gia sẽ phải hoàn thành hầu như toàn bộ việc thay thế các tổ 
hợp phà cũ. Xây dựng phà nối phần lục địa Nga và đảo Sakhalin được chính quyền Liên 
Xô quyết định vào năm 1964. Đến năm 1973, công trình hoàn thành và được đưa vào sử 
dụng. Kể từ đó đến nay, công trình chỉ được duy tu, bảo dưỡng và đại tu chứ chưa được 
xây dựng lại quy mô lớn.

Việc xây dựng lại quy mô lớn phà Vaninskaya bắt đầu được tính đến sau phiên họp Đoàn 
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 
lần thứ 3. Khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị đến cuối năm phải đề xuất xong 
phương án xây dựng lại hạ tầng cầu cảng Vanino và Kholmsk.
https://vostokmedia.com/news/society/11-01-2018/vaninskuyu-paromnuyu-perepravu-rekonstruiruyut-v-2019- 
godu

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
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