
 CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH  

  •  Ấn định lại thời gian tổ 
chức Diễn đàn kinh tế 
phương Đông lần thứ IV 
 

 

•  Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe sẽ tham dự 
SPIEF-2018 và EEF-2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 
 

6/3/2018, RIA «Novosti» 
Bộ trưởng Galushka: EEF sẽ ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với vùng Viễn Đông 

Diễn đàn kinh tế phương Đông đã cho thấy sự quan tâm từ phía cộng đồng quốc tế đối với 
vùng Viễn Đông Nga, - đây là khẳng định của Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông Alexander 
Galushka tại hội nghị tổng kết năm được tổ chức ngày 6/3 vừa qua. Theo lời Bộ trưởng Galushka, 
sự chuyển mình của vùng Viễn Đông đã bắt đầu được các đối tác nước ngoài nhắc đến, cả ở cấp 
độ quốc gia, cũng như cấp độ cộng đồng doanh nghiệp. 
https://ria.ru/economy/20180306/1515819602.html 

 

5/3/2018, TASS 
Ấn định lại thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV  

EEF-2018 sẽ được diễn ra vào 11-13/9 tại Vladivostok thay vì 6-7/9 theo như dự kiến 
trước đó. Theo ông Anton Kobyakov – Cố vấn Tổng thống LB Nga, việc điều chỉnh này liên quan 
đến lịch tổ chức các sự kiện quốc tế đa phương với sự tham gia của nguyên thủ các nước. 

Hiện nay, công tác xây dựng chương trình làm việc của Diễn đàn đang được tiến hành. 
Cũng như cá năm trước, Diễn đàn sẽ tập trung vào ngành và hướng đầu tư, tuy nhiên, trong 
chương trình năm nay sẽ tập trung nhiều hơn đến các vấn đề phát triển nguồn nhân lực. 
http://tass.ru/ekonomika/5007804 

 
21/2/2018, «Komsomolskaya Pravda» 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tham dự SPIEF-2018 va EEF-2018 

Tại Moskva đã diễn ra cuộc gặp giữa Cố vấn Tổng thống LB Nga Anton Kobyakov và Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại LB Nga T.Kozuki. Hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác 
kinh tế song phương, đặc biệt là trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ tham dự cả 
SPIEF-2018 và EEF-2018. 

Đại sứ Kozuki cho biết, đoàn đại biểu Nhật Bản sự kiến sẽ tham dự cả 2 diễn đàn. Trong 
thành phần đại biểu sẽ có Hiệp hội thương mại Nhật Bản với Nga và các quốc gia độc lập mới 
(ROBOTO), Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO). 
https://www.kp.ru/daily/26797/3832791 
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9/2/2018, «OTV-Prim» 
Chính phủ Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp tham dự EEF tại Vladivostok 

Tại Lễ khai mạc Những năm hợp tác liên vùng Nga – Trung, Chính phủ Trung Quốc đã kêu 
gọi các doanh nghiệp nước này tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018. Lễ khai mạc diễn 
ra tại Cáp Nhĩ Tân với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev và Phó Thủ tướng Trung 
Quốc Uông Dương. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Uông Dương cũng đã mời các doanh nghiệp Nga 
tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ I diễn ra trong năm nay tại Thượng Hải. 
otvprim.ru/economics/primorskij-kraj_09.02.2018 

 
CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG 
 
22/2/2018, «Interfax» 
Sẽ có thêm 5 khu vực vùng Viễn Đông áp dụng visa điện tử trong năm 2018 

Trong năm 2018, ngoài sân bay Knevichi (Vladivostok), cơ chế visa điện tử sẽ được mở 
rộng ra các sân bay khác như Elizovo (Petropavlovsk-Kamchatsky), Ignatievo (Blagovetshensk), 
Novyi (Khabarovsk), Khomutovo (Nam Sakhalin), Ugolnyi (Anadyr). Như vậy, số lượng các khu 
vực áp dụng visa điện tử với du khách nước ngoài sẽ tăng lên con số 6. 

Luật Liên bang về đơn giản hóa thị thực nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga bắt đầu có 
hiệu lực từ 1/8/2017. 

Tính đến ngày 5/2/2018, tại Viễn Đông đã cấp khoảng 8 nghìn visa điện tử cho công dân 
18 nước, trong đó có 2 nghìn visa được cấp trong năm nay. Đã có hơn 5100 người nước ngoài 
đến từ 14 quốc gia sử dụng visa điện tử để đến Primorie. Đông nhất trong số đó là người Trung 
Quốc (3300 người) và Nhật Bản (1600 người). 

             http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/47358/  

 
8/2/2018, RIA «Novosti» 
Đặc khu phát triển ưu tiên mới trị giá 1,5 tỷ USD có thể được mở tại biên giới Nga – Trung 

Nga và Trung Quốc đang thảo luận việc thành lập một Đặc khu phát triển ưu tiên vùng biên 
tại khu vực Pogranichnyi (Primorie, Nga) – Tuy Phân Hà (Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư có thể 
lên tới 1,5 tỷ USD. 

Dự kiến, Đặc khu phát triển ưu tiên này sẽ có diện tích 413 héc-ta (233 héc-ta phía Nga và 
180 héc-ta phía Trung Quốc) với quyền tự do luân chuyển con người, hàng hóa và dịch vụ. Các 
nhà đầu tư cư trú Nga và Trung Quốc tại Đặc khu này sẽ có thể cung cấp không hạn chế sản 
phẩm của mình ra thị trường hai nước. 

             https://ria.ru/east/20180208/1514192322.html  

 
 

       KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG  

 

6/3/2018, «Vesti.Economic» 
Vùng Viễn Đông thu hút được 3,7 nghìn tỷ RUB đầu tư tư nhân trong 4,5 năm qua 

Nhờ chính sách kinh tế mới, đã có 1200 dự án đầu tư mới, tạo ra 120 nghìn công ăn việc 
làm được tuyên bố, - đây là thông tin được Bộ trưởng Alexander Galushka đưa ra tại Hội nghị 
tổng kết hoạt động năm 2017 của Bộ phát triển Viễn Đông. 

Theo lời Bộ trưởng Galushka, nhờ các cơ chế mới như Đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng 
tự do Vladivostok, chính sách hỗ trợ hạ tầng, tại Viễn Đông đã khởi công nhiều dự án lớn, trong 
đó phải kể đến Nhà máy chế biến khí Amur, Tổ hợp hóa dầu miền Đông, Tổ hợp đóng tàu Zvezda, 
các tổ hợp chăn nuôi lớn, cầu đường liên vùng tại Amur và Khu tự trị Do Thái. 

              https://www.vestifinance.ru/articles/98570 
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27/2/2018, TASS 
Quy hoạch tổng thể mới của Vladivostok sẽ giúp triển khai 37 dự án trị giá 23 tỷ RUB 

Những thay đổi trong quy hoạch tổng thể cho phép đảm bảo triển khai 37 dự án đầu tư của 
các nhà đầu tư cư trú tại Cảng tự do Vladivostok. Đây là các dự án xây dựng hạ tầng logistics, xây 
dựng nhà ở, hạ tầng thể thao, du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng và nuôi trồng thủy sản. Tổng vốn 
đầu tư tuyên bố cho các dự án này là 22,8 tỷ RUB. Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ tạo thêm 
1077 công ăn việc làm mới. 
http://tass.ru/v-strane/4990025  

 
15/2/2018, RBC 
Novatek sẽ đầu tư tới 1,5 tỷ USD để xây dựng cảng trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng tại 
Kamchatka 

Vị trí xây dựng cảng trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng tại Kamchatka sẽ được quyết 
định trong những tháng tới. Trong số các phương án được xem xét có vịnh Bechevinskaya và vịnh 
Avachinskaya. Trong quá trình xây dựng cảng trung chuyển, các chuyên gia sẽ tính toán đặc điểm 
địa chất của khu vực nhằm đảm bảo an toàn trong điều kiện xảy ra động đất. 

Novatek dự kiến cảng trung chuyển tại Kamchatka sẽ được xây dựng xong trước năm 
2023. Theo đó, Nga sẽ có các tàu chứa với khối lượng lên tới 360 nghìn mét khối khí. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8562509a794723e13978b7   

 

4/2/2018, TASS 
Nhật sẽ đề xuất với Nga phương án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Vladivostok 

Chính phủ Nhật Bản dự kiến đề xuất với Nga kế hoạch hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thành 
phố Vladivostok sử dụng các công nghệ Nhật Bản, bao gồm giải quyết vấn đề giao thông, xây 
dựng các công trình du lịch và các khu vực xung quanh ga đường sắt. Theo thông tin trên thời báo 
Nikkei, kế hoạch này được chuẩn bị trước thềm chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật trong 
tháng Năm và sẽ được chuyền cho phía Nga trong thời gian sắp tới.  

             http://tass.ru/ekonomika/4928241  

 

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
                
1/2/2018, TASS 
Gần 110 nghìn người dân Nga nộp đơn xin nhận “héc-ta vùng Viễn Đông” 

Hơn 109400 người dân Nga đã nộp đơn xin nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”, trong đó có 
hơn 35 nghìn người đã được nhận đất trên thực tế. Đa số người nộp đơn là cư dân vùng Viễn 
Đông. Đứng đầu danh sách các địa phương cấp đất là Primorie và vùng Khabarovsk. Chương 
trình “héc-ta vùng Viễn Đông” cho phép mỗi người dân Nga có quyền nhận đất miễn phí tại Viễn 
Đông với diện tích lên tới 1 héc-ta. 

             http://tass.ru/obschestvo/4920468  
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