
 
 

 
 

Kết quả làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông – 2017 

 

Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III đã diễn ra vào 6-7/9/2017 tại 

Vladivostok. Chủ đề chính của Diễn đàn là “Viễn Đông: xây dựng thực tế mới”. 

 

Ngày 5/9 – ngày khởi động Diễn đàn. 

Trong ngày khởi động Diễn đàn đã có tổng cộng 26 hoạt động dưới hình thức 

các phiên họp, thảo luận mở, trình chiếu, giới thiệu, hội nghị bàn tròn và lớp học 

nâng cao (master-class). 

Triễn lãm “Đường phố Viễn Đông” được khai mạc dưới sự chủ trì của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Liên bang Nga Yuri Trutnev. Triễn lãm giới thiệu về những đặc 

trưng của các khu vực vùng Viễn Đông. Mỗi địa phương trong số 9 khu vực Viễn 

Đông giới thiệu về tiềm năng kinh tế, du lịch và những nét truyền thống văn hóa 

thông qua các gian trưng bày của mình. 

Triển lãm phục vụ các đại biểu tham dự Diễn đàn từ ngày 5/9 đến hết ngày 8/9, 

sau đó mở cửa cho người dân và du khách của Vladivostok trong 2 ngày 9-10/9. 

Tổng cộng đã có hơn 50 nghìn lượt khách thăm quan triển lãm. 

 

1. Chương trình làm việc của Diễn đàn kinh tế phương Đông 

Tổng cộng đã có 83 sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn. Các phiên thảo 

luận được triển khai theo 4 khối chủ đề chính: 

• “Chính sách kinh tế tại Viễn Đông. Làm gì tiếp theo”; 



 
 

 
 

• “Kinh doanh tại Viễn Đông như thế nào”; 

• “Chúng ta là láng giềng: làm giàu bằng hợp tác”; 

• “Viễn Đông: vượt qua thách thức, xây dựng chất lượng cuộc sống mới”. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã tổ chức 5 phiên đối thoại kinh doanh (Nga – ASEAN, 

Nga – Trung Quốc, Nga – Hàn Quốc, Nga – Nhật Bản, Nga – Ấn Độ: mở ra cơ hội 

mới). 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra các sự kiện sau: 

• Diễn đàn quốc tế “Sở hữu trí tuệ: công cụ phát triển vùng”; 

• Diễn đàn thanh niên EEF; 

• Diễn đàn đại học Nga – ASEAN lần thứ II; 

• Hội thảo quốc tế APEC về giáo dục lần thứ VI; 

• Diễn đàn doanh nhân trẻ “Điểm thu hút – Viễn Đông”; 

• Lớp học nâng cao (master class) của Trung tâm xuất khẩu Nga 

• Buổi giới thiệu chương trình Executive MBA của Đại học Tổng hợp Liên 

bang vùng Viễn Đông: “Xây dựng và phát triển kinh doanh tại Châu Á”; 

• Phiên họp chiến lược của Hội đồng xã hội Bộ phát triển Viễn Đông: “Những 

việc làm tốt ở địa phương tốt”; 

• Diễn đàn thể thao thế giới. 

Sự kiện trọng tâm của Diễn đàn là phiên họp toàn thể “Viễn Đông: xây dựng thực tế 

mới” với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống 

Hàn Quốc Moon Jae In, Tổng thống Mông Cổ Khaltmagiin Battulga và Thủ tướng 



 
 

 
 

Nhật Bản Shinzo Abe. Điều hành phiên họp toàn thể là ông Ronnie Chi-chung Chan 

– Chủ tịch Hang Lung Properties. 

“Trong 3 năm qua, một không gian kinh tế mới đã hình thành tại Viễn Đông. 19 bộ 

luật Liên bang, 72 quyết định của Chính phủ, 4 định chế phát triển – đây là nền tảng 

của mô hình mới nhằm thu hút đầu tư vào Viễn Đông – một trong những mô hình 

tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là nhận định của chủ 837 dự án 

đầu tư đang triển khai tại Viễn Đông, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Australia và nhiều nước khác”, – Phó 

Thủ tướng Yuri Trutnev phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn kinh tế phương Đông 

2017. 

 

2. Đại biểu tham dự 

Tổng số đại biểu tham dự Diễn đàn là hơn 6000 người đến từ hơn 60 nước trên thế 

giới, trong đó có 1094 phóng viên, đại diện truyền thông và 103 lãnh đạo các công 

ty nước ngoài, trong đó có: 

• Asfari Ayman, Giám đốc điều hành tập đoàn Petrofac Ltd; 

• Thái Hương, Chủ tịch TH Group; 

• Chan Ronnie Chi-chung, Chủ tịch HĐQT Hang Lung Group Limited; 

• Kothari Navrattan, Chủ tịch KGK Group; 

• Chen Lip Keong, người sáng lập, Giám đốc điều hành NagaCorp Ltd; 

• McNally Timothy Patrick, Chủ tịch HĐQT NagaCorp Ltd; 



 
 

 
 

• Zhou Khaixin, Giám đốc điều hành China State Energy Engineering 

Corporation Ltd; 

• Sun Xini, Chủ tịch HĐQT Haihua Industry Group Ltd; 

• Qi Meisheng, Giám đốc điều hành, Chủ tịch China Oilfield Services Ltd; 

• Berkvens Rene, Giám đốc điều hành Damen Shipyards Group NV; 

• Bin Sulayem Sultan Ahmed, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành DP 

World Limited; 

• Yung-Pyo Hun, Quyền Chủ tịch, Giám đốc điều hành Export-Import Bank 

of Korea; 

• Ka Sam Hyun, Chủ tịch Hyundai Heavy Industries Co Ltd; 

• Hyun Chung-eun, Chủ tịch Hyundai Motor Company; 

• Cho Hwan-Eik, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Korea Electric Power 

Corporation; 

• An Vangi, Quyền Chủ tịch, Giám đốc điều hành Korea Gas Corporation; 

• Park Dae-Young, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Samsung Heavy Industries 

Co Ltd; 

• Sang-Rok Sung, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hyundai Engineering Co 

Ltd; 

• Bryan Chang, Giám đốc Singapore Oil and Energy Pte Ltd; 

• Ronald Pollett, Tổng Giám đốc GE Rus; 

• Santo Masaji, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Chiyoda Corporation; 



 
 

 
 

• Temma Yukio, Tổng giám đốc Hokkaido Corporation; 

• Kazuhiko Mori, Chủ tịch Idia Group Holdings; 

• Nishikawa Yoichi, Giám đốc điều hành Idia Group Holdings; 

• Kuroki Keisuke, Chủ tịch Japan Oil, Gas and Metals National Corporation; 

• Hideo Ogawa, Chủ tịch Japan Pipeline Development & Operation Inc; 

• Sato Masayuki, Chủ tịch, Giám đốc đại diện JGC Corporation; 

• Teruo Asada, Chủ tịch HĐQT Marubeni Corporation; 

• Iijima Masami, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đại diện Mitsui & Co Ltd; 

• Takashi Yamauti, Chủ tịch HĐQT Taisei Corporation; 

• Hajime Oshita, Giám đốc điều hành JFE Engineering Corporation; 

• Furukawa Kazuo, Chủ tịch Tổ chức phát triển năng lượng mới và công 

nghệ Nhật Bản 

• Nathan Hunt, nhà sáng lập Hiệp hội doanh nghiệp Canada tại Nga và Á-

Âu; 

• Matthias Schepp, Giám đốc cơ quan ngoại thương Nga – Đức. 

Tham dự Diễn đàn còn có 240 lãnh đạo các doanh nghiệp Nga, trong đó phải kể 

đến: 

• Andrei Akimov, Giám đốc điều hành Gazprombank; 

• Oleg Belozerov, Chủ tịch Công ty cổ phần Đường sắt Nga; 

• Vladimir Bogdanov, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Surgutnevtegaz; 



 
 

 
 

• Andrei Boginskyi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần máy bay trực thăng 

Nga; 

• Andrei Bokarev, Chủ tịch Công ty cổ phần đóng Transmashholding; 

• Victor Vekselberg, Chủ tịch Quỹ Skolkovo; 

• Sergei Gorkov, Chủ tịch Ngân hàng phát triển và kinh tế đối ngoại 

Vnesheconombank; 

• Pavel Grachev, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Polyus; 

• German Gref, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Sberbank 

• Oleg Deripaska, Chủ tịch RUSAL Global Management BV; 

• Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga; 

• Alexandr Dyukov, Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 

Gazprom neft; 

• Igor Zyuzin, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mechel; 

• Sergei Ivanov, Chủ tịch Công ty cổ phần Alrosa; 

• Dmitry Konov, Giám đốc điều hành Công ty TNHH CIBUR; 

• Andrei Kostin, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ngân hàng VTB; 

• Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc 

gia ROSATOM; 

• Zyavudin Magomedov, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Summa; 

• Alexei Miller, Giám đốc điều hành Gazprom; 

• Igor Sechin, Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch HĐQT Rosneft; 



 
 

 
 

• Anatoly Chubais, Giám đốc điều hành Công ty TNHH RUSNANO 

• Nicolai Shulginov, Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc RusHydro. 

 

Tham dự các sự kiện của Diễn đàn có nhiều quan chức cấp cao các nước như: 

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Việt 

Nam Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj; Thống đốc 

bang California (Mỹ) Gerald Edmund Brown; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng kinh 

tế, Bộ trưởng an ninh nội địa, Bộ trưởng Quốc phòng Luxemburg Etienne Schneider; 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chiến lược và tài chính Hàn Quốc Kim Don Yoon; 

Tổng thư ký Tổ chức hợp tác Thượng Hải Alimov Rashid Kutbuddinovich… 

 

Tham dự EEF-2017 có 10 Bộ trưởng nước ngoài: Sushma Swaraj – Bộ 

trưởng Ngoại giao Ấn Độ; Kim Young-jae – Bộ trưởng quan hệ kinh tế Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Triều Tiên; Dangaa Ganbat – Bộ trưởng phát triển đường sá và 

giao thông Mông Cổ; Kang Kyung-wha – Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc; Paik 

Un-gyu – Bộ trưởng thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc; Kim Yong 

Chun – Bộ trưởng thủy sản và ngư nghiệp Hàn quốc; Katsunobu Kato – Bộ trưởng 

y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản; Taro Kono – Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản; 

Seko Hiroshige – Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản; Masaji 

Matsuyama – Bộ trưởng chính sách công nghệ thông tin Nhật Bản. 



 
 

 
 

Ngoài ra, tham dự EEF-2017 còn có lãnh đạo các cơ quan ngoại giao của 

10 quốc gia như: Argentina, Brunei Darusslalam, Venezuela, Ấn Độ, Iran, Trung 

Quốc, Columbia, Mông Cổ, Hàn Quốc, Philippines, Nam Phi, Nhật Bản. 

Trong số các quan chức của Nga tham dự Diễn đàn có 3 Phó Thủ tướng Chính 

phủ, 15 Bộ trưởng, 14 lãnh đạo các cơ quan Liên bang, 16 người đứng đầu các chủ 

thể Liên bang. 

 

3. Truyền thông 

Tham dự Diễn đàn có 1094 phóng viên, đại diện truyền thông (837 nhà báo Nga và 

257 phóng viên quốc tế) đến từ 363 tổ chức (233 của Nga, 130 của nước ngoài). Đưa 

tin về Diễn đàn có các cơ quan truyền thông đến từ 20 nước, gồm: Anh, Việt Nam, 

Ghana, Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Italia, Trung Quốc, Malaysia, Mông Cổ, 

Pakistan, Hàn Quốc, Slovakia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Phần Lan, Pháp, 

Estonia, Nhật Bản. 

 

4. Các thỏa thuận 

Đã có 217 thỏa thuận với tổng giá trị 2496 tỷ RUB được ký kết tại EEF-2017 (các 

thỏa thuận mà giá trị của nó không phải là bí mật thương mại). 

Trong đó, các thỏa thuận lớn nhất bao gồm: 

• Thỏa thuận giữa Tập đoàn phát triển Viễn Đông và Công ty cổ phần hóa dầu 

miền Đông về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và hóa 



 
 

 
 

dầu để sản xuất nhiên liệu động cơ Euro-5 và các sản phẩm hóa dầu khác. 

Tổng giá trị đầu tư vào dự án là 630 tỷ RUB; 

• Thỏa thuận giữa Bộ phát triển Viễn Đông và Công ty cổ phần đóng “Nhà máy 

phân khoáng Nakhodkinskyi” về việc xây dựng Nhà máy phân khoáng 

Nakhodkinskyi. Tổng giá trị đầu tư vào dự án là 387,7 tỷ RUB. 

Ngoài ra, trong số các văn kiện được ký kết tại EEF-2017 còn có hàng loạt các thỏa 

thuận và biên bàn ghi nhớ về hợp tác giữa Quỹ Roscongress với các đối tác khu vực 

là các tổ chức và hiệp hội kinh tế, bao gồm: Cơ quan phát triển đầu tư tỉnh 

Novosibirskaya, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp 

hội thương mại với Nga và các quốc gia độc lập mới của Nhật Bản (ROTOBO), 

Hiệp hội phát triển doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài (CODA), Hiệp hội 

doanh nghiệp Nga-Philippines (PRBA), Diễn đàn ADC (Australian Davos 

Connection Ltd). 

5. Tình nguyện viên 

Phục vụ cho Diễn đàn là 500 tình nguyện viên đến từ Vladivostok, Khabarovsk, 

Blagoveschensk, Sakhalin, Saint-Peterburg và Arkhangelsk. 

6. Triển lãm 

Trong khuôn khổ Diễn đàn có nhiều triển lãm được tổ chức, trong đó phải kể đến: 

• Triển lãm “Phát triển vùng Viễn Đông” giới thiệu các cơ chế hoạt động tại 

đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng tự do Vladivostok, cơ hội để đầu tư, hoạt 

động và nhiệm vụ của các định chế phát triển cũng như các dự án đầu tư đang 

được triển khai và tiềm năng. 



 
 

 
 

• Triển lãm “Chào mừng đến Viễn Đông!” giới thiệu những ngành kinh tế 

then chốt, chính sách trong hợp tác quốc tế, các cơ hội đầu tư và ưu đãi, các 

dự án lớn của khu vực. 

• Khu làm việc của các đối tác EEF-2017 (bao gồm cả các khu thông tin) mở 

rộng không gian của Diễn đàn, giới thiệu quy chế và thành tựu của các công 

ty – đối tác của Diễn đàn kinh tế phương Đông. Đây cũng là các khu vực để 

đàm phán và phỏng vấn.   

• Triển lãm ảnh “Nước Nga nguyên sơ” của công ty SUEK tại các địa 

phương của Nga trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017. 

Festival toàn Nga “Nước Nga nguyên sơ” được tổ chức từ năm 2014 nhằm 

mục đích bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa của Nga, phát triển du lịch 

sinh thái và du lịch dân tộc. Festival trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp 

ảnh hàng đầu nước Nga, cho thấy sự đa dạng và vĩ đại của thiên nhiên Nga: 

các bức ảnh phong cảnh sống động, chân dung các loài động vật hoang dã độc 

đáo. 

• Triển lãm ảnh của Hãng thông tấn TASS và công ty SUEK trong khuôn 

khổ EEF-2017. Công ty than Siberia (SUEK) và Hãng thông tấn TASS tổ 

chức một triển lãm ảnh giới thiệu về ngành công nghiệp than Viễn Đông. Lịch 

sử khai thác các mỏ, kỹ thuật khai thác hiện đại, những phong cảnh đẹp – tất 

cả sẽ được thể hiện qua những bức ảnh cho thấy tiềm năng và vai trò to lớn 

của ngành công nghiệp than đối với nền kinh tế và xã hội đất nước. 



 
 

 
 

• Triển lãm ảnh của Hội hữu nghị Nga-Trung. Hoạt động của Hội hữu nghị 

Nga-Trung góp phần củng cố quan hệ nhân đạo, phát triển và làm sâu sắc 

thêm “quan hệ ngoại giao nhân dân”, tăng cường và đẩy mạnh hợp tác giữa 

các khu vực, duy trì các giá trị lịch sử, phổ biến di sản văn hóa – lịch sử, truyền 

thống, phong tục tập quán các dân tộc Nga và Trung Quốc, phối hợp hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ và giao tiếp hiện đại, giáo dục, khoa học, văn 

hóa, môi trường, thể thao, thương mại, trao đổi thanh niên. 

• Gian trưng bày của các đối tác 

Tại triển lãm của các đối tác có gian trưng bày của các công ty sau: RusHydro, VTB, 

Rosneft, Polyus-Zoloto, Hyundai Motor SNG, Đường sắt Nga, FESCO («Summa 

Group»), Gazprombank, Cơ quan cho vay thế chấp nhà ở, Trung tâm xuất khẩu Nga, 

Aeroflot, ALROSA, Rosselkhozbank, Kolmar, Coca-Cola, Sberbank, Nornikel. 

Bên cạnh đó, tham gia trưng bày, giới thiệu tại Diễn đàn còn có: 

• Festival thanh niên và sinh viên thế giới, 

• Cộng hòa Belarus, 

• Mông Cổ, 

• Công ty cổ phần “Gazprom Blagoveschensk”, 

• Gian trưng bày “Đường phố Viễn Đông” (Đối tác chính thức của Diễn 

đàn), 

• Ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng, 

• Vladmorrybport (Cảng cá Vladivostok), 

• Skolkovo (Công viên công nghệ), 



 
 

 
 

• Renaissance Development (Tổ hợp NEVA TOWERS), 

• Công ty thương mại “Insistems” 

 

7. Những điểm mới của Diễn đàn 

Tại EEF-2017 các đại biểu đã được trải nghiệm và cảm nhận nhiều điểm mới, trong 

đó có: 

Dịch vụ Summary 

Các đại biểu tham dự Diễn đàn có thể sử dụng dịch vụ Summary – một sản phẩm 

thông tin của TASS và Quỹ “Roscongress” cho phép nhận thông báo phân tích ngắn 

gọn tất cả các phiên thảo luận của EEF. Dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Nga và 

tiếng Anh trong ứng dụng di động EEF-2017, và trên trang chủ của Diễn đàn kinh 

tế phương Đông. 

Gian trưng bày công nghệ VR/AR 

Tại triển lãm, Quỹ “Roscongress” đã tổ chức không gian trưng bày công nghệ VR 

space, cho phép đại biểu làm quen với các dự án tốt nhất được các doanh nghiệp Nga 

và nước ngoài triển khai, có sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng 

cường (AR). Trong 2 ngày Diễn đàn, đã có hơn 300 lượt khách thăm quan VR space. 

Đối tác công nghệ tổ chức không gian VR space là Newsroom – trung tâm triển lãm 

và giáo dục công nghệ VR/AR dành cho doanh nghiệp. Gian trưng bày đã giới thiệu 

các giải pháp công nghệ dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau: công nghiệp, ngân hàng, 

xây dựng, kiến trúc, giáo dục, nghệ thuật… Trung tâm Newsroom đã lựa chọn hơn 

30 gói công nghệ, bao gồm thăm quan bảo tàng và căn hộ ảo, rạp chiếu phim công 



 
 

 
 

nghệ VR, giáo dục từ xa, trình giả lập, phần mềm lái xe ảo… để giới thiệu với cộng 

đồng doanh nghiệp, các đoàn đại biểu và tổ chức nước ngoài. 

Thiết kế không gian nghệ thuật 

Quỹ “Roscongress” phối hợp cùng Bảo tàng Nga đã thiết kế không gian nghệ thuật 

với việc sử dụng các tác phẩm của các họa sĩ theo trường phái avant-garde Nga. 

 

8. Chương trình thể thao và văn hóa 

Bên cạnh chương trình làm việc với nhiều sự kiện, Diễn đàn kinh tế phương Đông 

2017 còn tổ chức chương trình văn hóa và thể thao phong phú dành cho các đại biểu 

tham dự. 

Trong khuôn khổ chương trình thể thao của Diễn đàn đã diễn ra Giải Judo quốc tế 

mang tên Jigoro Kano dành cho nam nữ vận động viên lứa tuổi U-21 dưới sự bảo 

trợ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo 

Abe; giải chạy từ thiện bảo vệ loài hổ Amur và báo gấm Viễn Đông; giải đua thuyền 

buồm tranh Cúp của Quỹ Roscongress lần thứ II; các trận đấu biểu diễn môn hockey 

và bóng rổ; giải kéo gậy quốc tế; giải quần vợt tranh Cúp của Quỹ “Roscongress”; 

Đại hội thể thao tập thể vùng Viễn Đông; các buổi lên lớp của nhiều vận động nổi 

tiếng như: vận động viên 3 lần vô địch Olympic môn đấu vật Alexander Karelin, các 

vận động viên vô địch Olympic môn Judo là Mansur Isaev, Arsen Galstyan và Tagir 

Khaibulaev, vận động viên nhiều lần vô địch thế giới môn bơi Yulia Efimova và nhà 

vô địch Olympic 5 môn phối hợp Alexander Lesun. 



 
 

 
 

Chương trình văn hóa của Diễn đàn kinh tế phương Đông gồm nhiều hoạt động 

như festival “Đường phố Viễn Đông”, tiệc chào mừng của Thống đốc vùng Primorie, 

tiệc cocktail chào mừng của Ban tổ chức EEF-2017 và các buổi biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ người dân thành phố Vladivostok trong 3 ngày 6-7-8/9. Ngoài ra, trong tất 

cả những ngày tổ chức Diễn đàn, sân khấu Primore của Nhà hát Mariinskyi đều có 

các buổi biểu diễn: ngày 6/9 là buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ solo Moscow dưới sự 

chỉ huy của Yury Bashmet với sự tham gia của cá nghệ sĩ solo trẻ của Dàn nhạc giao 

hưởng thính phòng trẻ toàn Nga; ngày 7/9 và 8/9 là vở ballet “Người đẹp ngủ trong 

rừng”. Ngày 7/9, trên sân khấu của Hội âm nhạc vùng Primorie đã diễn ra gala-

concert của các nghệ nhân cộng hòa Sakha (Yakutia) nhân dịp kỷ niệm 385 năm 

ngày Yakutia nhập vào Nhà nước Nga và 95 năm thành lập Cộng hòa Xô Viết tự trị 

Yakutia. Từ ngày 5/9 đến hết ngày 8/9, với thẻ tham dự Diễn đàn được cấp, các đại 

biểu đã có thể thăm quan miễn phí Bảo tàng khoa học giáo dục của Đại học Tổng 

hợp Liên bang vùng Viễn Đông, Bảo tàng hội họa vùng Primorie, Bảo tàng Primorie 

mang tên Arsenieva và phòng tranh ArtEtazh. Ngoài ra, một chương trình thăm 

quan, du lịch phong phú cũng đã được chuẩn bị phục vụ cho các đại biểu, bao gồm 

các tour thăm quan thành phố Vladivostok, các công trình lịch sử trong thành phố 

và các vùng lân cận, các tour dạo biển, thăm quan thủy cung. 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. Logistics 

Hàng không 

Đơn vị vận tải hàng không chính thức của Diễn đàn là công ty “Aeroflot”. Đã có 

1748 vé trên các chuyến bay tuyến Moscow-Vladivostok-Moscow được đặt riêng 

cho các đại biểu EEF-2017. Vé được đặt với chiều Moscow-Vladivostok từ ngày 2/9 

đến hết này 7/9/2017 và chiều Vladivostok-Moscow từ ngày 7/9 đến hết ngày 

10/9/2017. 

Ô tô 

Công ty TNHH “Hyundai Motor SNG” đã cung cấp cho Diễn đàn 150 xe Genesis 

và 50 xe Hyundai H-1. 

Phòng khách sạn 

Đã có 5880 phòng tại 22 khách sạn ở Vladivostok và Đại học Tổng hợp Liên bang 

vùng Viễn Đông được đặt để phục vụ đại biểu, phóng viên và nhân viên EEF. 

 

10. Cơ sở hạ tầng 

Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức trong khuôn viên hiện đại của 

Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông, nằm trên đường bờ biển vịnh Ajax 

(đảo Russkyi). Khuôn viên Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông là nơi nổi 

tiếng nhất để tiến hành các sự kiện quốc tế quy mô lớn tại miền Đông nước Nga và 

khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông 

nằm gần các tuyến giao thông quan trọng. Thời gian đi từ sân bay quốc tế 



 
 

 
 

Vladivostok (Knevichi) đến khuôn viên Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn 

Đông hết khoảng 45 phút. 

Phục vụ khách và đại biểu dự EEF có các phòng thể thao với huấn luyện viên, 

phòng gym, bể bơi trong nhà, sân chơi trong nhà và ngoài trời, sân bóng đá, quần 

vợt, đường chạy bộ. 

 

11. Dịch vụ thông tin 

Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu có thể sử dụng những dịch vụ thông tin sau: 

• Ứng dụng dành cho thiết bị di động (cho phép nhận thông tin về chương trình 

Diễn đàn, chương trình báo chí, sử dụng hệ thống dẫn đường, xem tường thuật 

các phiên thảo luận, trao đổi tin nhắn, đặt lịch gặp và xây dựng thời gian biểu 

cá nhân tại Diễn đàn). 

• Ngân hàng ảnh EEF (xem và tải ảnh chất lượng cao chương trình làm việc và 

chương trình văn hóa, dịch vụ được điều chỉnh để có thể xem qua các thiết bị 

di động). 

• Tường thuật các phiên làm việc của Diễn đàn và video clip của các kênh 

truyền hình (tường thuật trực tiếp phiên họp toàn thể và các sự kiện chính của 

Diễn đàn tại tất cả các địa điểm, video clip về Diễn đàn của các kênh truyền 

hình lớn trong và ngoài nước). 

• Tường thuật trực tuyến chương trình làm việc trên trang chủ của Diễn đàn 

(Kho lưu trữ các bài tường thuật sẽ có trên trang web chính thức của Diễn đàn 

sau khi kết thúc sự kiện). 



 
 

 
 

 

12. Các đối tác 

1. Đối tác chung: 

1.1. Polyus Krasnoyarsk 

1.2.ROSNEFT 

1.3. Gazprom 

1.4. RusHydro 

1.5. Cơ quan cho vay thế chấp nhà ở 

2. Ô tô chính thức của Diễn đàn 

2.1. Hyundai Motor SNG 

3. Đơn vị vận tải hàng không chính thức của Diễn đàn 

3.1. Aeroflot 

4. Đối tác chiến lược 

4.1. Rosseti 

5. Đối tác vận tải 

5.1. Mercedes-Benz RUS 

6. Nhà tài trợ chính thức 

6.1. Ngân hàng VTB 

7. Đối tác chính thức 

7.1. FESCO 

7.2. Kolmar 

7.3. Gazprombank 



 
 

 
 

7.4. ALROSA, 

7.5. Rosatom 

7.6. Đường sắt Nga 

7.7. Rosselkhozbank 

7.8. Trung tâm xuất khẩu Nga 

7.9. Công ty lưới điện Liên bang 

7.10. TEK-Mosenergo (Công ty cổ phần đóng “Nhà máy phân khoáng 

Nakhodkinskyi”) 

7.11. Quỹ phát triển Viễn Đông và khu vực Baikal 

7.12. Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông 

8. Đối tác về chương trình làm việc 

8.1. Công ty TNHH quản lý cảng 

8.2. Ngân hàng miền Đông (Vostochny express bank) 

8.3. Công ty TNHH “Tambovsky bekon” (Tập đoàn Rusagro) 

8.4. Norilskyi nickel 

8.5. Sberbank 

8.6. RUSAL (RUSAL Global Management BV) 

9. Nhà cung cấp trang phục chính thức 

9.1. Tập đoàn BTC Group 

10. Nhà cung cấp nước uống chính thức 

10.1. BAIKALSEA Company 

11. Đối tác về công tác tổ chức 



 
 

 
 

11.1. Công ty than Siberia 

11.2. PepsiCo Russia 

11.3. Coca-Cola Export Corporation 

11.4. Korenovskiy Molochnokonservnyy Kombinat 

11.5. Rostelekom 

12. Đối tác logistics 

12.1. Bưu điện Nga 

13. Đối tác về chương trình văn hóa 

13.1. Metalloinvest 

13.2. Ernst & Young 

14. Nhà tài trợ chương trình văn hóa 

14.1. PepsiCo Russia 

15. Đối tác chương trình thể thao 

15.1. FESCO 

15.2. Tập đoàn BTC Group 

15.3. Rossiyskiy Capital Bank 

15.4. Onega Shipping 

 

 

 

 

 


