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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
29/3/2018, Regnum

Bắt đầu tuyển chọn tình nguyện viên phục vụ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần 
thứ IV
Trong những ngày đầu tiên tiếp nhận đơn đăng ký làm tình nguyện viên tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông, đã có hơn 400 đơn được nộp – chủ yếu là sinh viên trường Đại học tổng hợp LB 
vùng Viễn Đông. Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tình nguyện viên không chỉ từ vùng Primorsky 
mà còn từ các khu vực khác của Viễn Đông.
https://regnum.ru/news/2397808.html

23/3/2018, TASS

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông
Theo thông tin từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt 
Nam Phạm Bình Minh, đoàn đại biểu doanh nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ tham dự EEF-2018. 
Ngoại trưởng Nga cho biết, hai nước hết sức quan tâm mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư 
lẫn nhau.
http://tass.ru/ekonomika/5058407

21/3/2018, TASS

Bộ trưởng A. Galushka mời đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông lần thứ IV
Nga và Triều Tiên cần phải tìm kiếm các điểm tăng tưởng kim ngạch thương mại mới và nghiên 
cứu các lĩnh vực hợp tác mới, – đây là nhận định của Bộ trưởng phát triển Viễn Đông A.Galushka 
trong chuyến thăm Triều Tiên ngày 21/3 vừa qua. Theo lời Bộ trưởng Galushka, tại Diễn đàn kinh 
tế phương Đông, Triều Tiên sẽ có cơ hội giới thiệu về tiềm năng du lịch và kinh tế của mình.
http://tass.ru/ekonomika/5053275
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20/3/2018, RIA “Novosti”

Những người đạt giải cuộc thi “Héc-ta vùng Viễn Đông” sẽ giới thiệu các dự án của 
mình với nhà đầu tư tại EEF-2018

Ngày 20/3 vừa qua, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Viễn Đông đã tuyên bố khởi động 
cuộc thi ý tưởng và dự án “Héc-ta vùng Viễn Đông”. Các tác giả của những giải pháp khai 
thác héc-ta đất miễn phí tốt nhất tại 1 trong 5 hạng mục của cuộc thi sẽ nhận được 100 
nghìn RUB tiền thưởng và có cơ hội giới thiệu các dự án của mình với nhà đầu tư tại Diễn 
đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV.
https://ria.ru/society/20180320/1516839369.html

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
16/3/2018, «Vesti»

Phó Thủ tướng Yury Trutnev phát lệnh khởi công sân bay tại Khabarovsk

Dự án phát triển sân bay Khabarovsk (Mới) bao gồm tái cơ cấu tổ hợp nhà ga hàng không, xây 
dựng hạ tầng sân bay và khu vực phát triển thương mại AirCity. Tổng vốn đầu tư vào xây dựng 
nhà ga hàng không nội địa diện tích 26 nghìn m2 là khoảng 5 tỷ RUB.

Nhà ga mới sẽ cho phép tăng lưu lượng phục vụ hành khách của sân bay: theo dự báo trong 10 
năm tới lượng hành khách mà sân bay Khabarovsk phục vụ sẽ tăng gấp đôi lên 4 triệu lượt mỗi 
năm. Dự kiến công việc xây dựng nhà ga hàng không sẽ hoàn thành trước cuối năm 2019.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2996123&cid=17

12/3/2018, «Rossiskaya Gazeta»

Tại Kolyma sẽ có Đặc khu phát triển ưu tiên đầu tiên

Đặc khu phát triển ưu tiên đầu tiên tại tỉnh Magadan sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. Dự 
kiến Đặc khu sẽ bao gồm 5 khu vực, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó có khu 
nghỉ dưỡng “Talaya” và một số dự án liên quan đến khai thác thủy sản. Hiện nay, tại Viễn Đông 
tổng cộng đã có 18 đặc khu phát triển ưu tiên được thành lập.
https://rg.ru/2018/03/12/reg-dfo/na-kolyme-poiavitsia-pervaia-tor.html

5/3/2018, «Rossiskaya Gazeta»

Primorye là địa phương đứng thứ 2 toàn Nga về số lượng du khách nước ngoài

Vùng Primorsky đã trở thành địa phương đứng thứ 2 toàn Nga về số lượng du khách nước ngoài 
(sau vùng Krasnodar đứng thứ nhất và trên Crimea xếp thứ ba). Trong năm 2017, đã có hơn 640 
nghìn du khách nước ngoài đến Primorye, trong đó phàn lớn là các du khách Trung Quốc. Tuy 
nhiên, cũng trong năm ngoái, theo các chuyên gia đánh giá, lượng khách Nhật Bản và Hàn Quốc 
đến Primorye đã tăng đáng kể.

Kết quả trên có được là nhờ địa phương đã tích cực trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, phát 
triển du lịch tàu thủy và đơn giản hóa thị thực, cho phép công dân 18 nước sử dụng visa điện tử 
khi thăm thủ phủ của vùng Primorsky.
https://rg.ru/2018/03/05/reg-dfo/primore-stalo-vtorym-regionom-rf-po-chislu-inostrannyh-turistov.html
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5/3/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng đầu tư 1,5 tỷ USD vào Primorye

Gần 300 doanh nghiệp, trong đó có 75 công ty Hàn Quốc đã tham gia Ngày nhà đầu tư 
Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 5/3 vừa qua trên đảo Russky, dưới sự chủ trì của Phó Thủ 
tướng Yury Trutnev. Trong khuôn khổ Ngày nhà đầu tư Hàn Quốc, các bên đã thảo luận 
về triển vọng thực hiện các dự án đầu tư trên các lĩnh vực như đóng tàu, năng lượng, y 
tế, hóa dầu, hóa khí, thủy sản. Phó Thủ tướng Trutnev cho biết, hiện nay có tới 26% tổng 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga tập trung tại vùng Viễn Đông.

https://www.dv.kp.ru/daily/26802/3837791

6/3/2018, Eastrussia

Bộ phát triển Viễn Đông LB Nga ra mắt thương hiệu “Hãy kinh doanh tại Viễn Đông”

Theo lời Bộ trưởng A.Galushka, hoạt động hợp tác với các nhà đầu tư sẽ được củng cố 
với việc xác định các điều kiện đầu tư tại Viễn Đông dưới một thương hiệu thống nhất. 
Để mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, Bộ trưởng Galushka đề nghị tiếp tục tiến 
hành “các Ngày nhà đầu tư nước ngoài”. Theo đó, trong năm nay tại Viễn Đông sẽ tổ chức 
các Ngày nhà đầu tư Ấn Độ và Châu Âu lần đầu tiên.

Bên cạnh đó, để hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, mạng lưới chi nhánh của Cơ 
quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông cũng được mở rộng. Bên cạnh 
văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, cơ quan này đã mở thêm các chi nhánh tại Cáp Nhĩ Tân, 
Thượng Hải, Seoul, Tokyo, Mumbai và Brussels.

https://www.eastrussia.ru/news/minvostokrazvitiya-zapuskaet-brend-delay-biznes-na-dalnem-vostoke

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
29/3/2018, «Interfax»

Dự kiến xây dựng nhà máy chế biến thủy sản công suất 100 tấn sản phẩm mỗi 
ngày tại Primorye

Hợp tác xã thủy sản “Novy Mir” (Thế giới mới) sẽ xây dựng tại Đặc khu phát triển ưu tiên 
“Bolshoy Kamen” (Đá Lớn) một nhà máy chế biến cá minh thái và nhiều loại cá khác. Dự 
án đồng thời bao gồm xây dựng một trung tâm logistics để vận chuyển thủy sản từ tàu 
lên bờ. Hiện nay, đơn xin phép đầu tư đang được Tập đoàn phát triển Viễn Đông xem xét 
giải quyết.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=921100&sec=1679
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THÔNG TIN THAM KHẢO 
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 bảo đảm quản lý và tạo 
điều kiện xúc tiến các dự án kinh doanh và thu hút đầu tư, trong đó có hình thức 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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