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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 
 
25/4/2018, RIA «Novosti» 
Mở cửa Nhà thương vụ CHDCND Triều Tiên tại EEF-2018 

Vấn đề này đã được Thứ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông A.Krutikov và Bộ trưởng kinh tế 
đối ngoại Triều Tiên Lee Gwang Gyn thảo luận. Dự kiến, Nhà thương vụ sẽ được xây dựng trong 
địa phận Cảng tự do Vladivostok và có các chi nhánh tại Moskva và Bình Nhưỡng. 

Phía Bắc Triều Tiên đã gửi cho Bộ Phát triển Viễn Đông Nga danh mục hàng hóa có thể 
được cung cấp thông qua Nhà thương vụ: thực phẩm, vật liệu xây dựng, sản phẩm và trang thiết 
bị y tế, nước hoa, đồ may mặc, đồ điện tử… Dự kiến, hàng năm tại Nhà thương vụ sẽ tiến hành 
triển lãm hàng hóa và dịch vụ của Bắc Triều Tiên. 

             https://ria.ru/economy/20180425/1519349121.html 
 

24/4/2018, Lenta 
Dự kiến ký kết các thỏa thuận đầu tư trị giá 3500 tỷ RUB tại EEF-2018 

Tại Moskva, trong khuôn khổ chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV đã 
diễn ra Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Tăng trưởng đầu tư tại Viễn Đông trong năm 2017 – 17,1%. 
Nguyên nhân thành công và bước đi tiếp theo”. Tại Hội nghị, nhiều cơ chế mới trong phát triển 
Viễn Đông đã được thông báo. Các cơ chế này sẽ được giới thiệu cụ thể tại EEF-2018. 

Một trong những khối chủ đề của chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông 
năm nay sẽ là “các lĩnh vực của tương lai”, thông qua đó để tiến hành tăng trưởng kinh tế khu vực 
trong 5-6 năm tới. Bên cạnh đó, cùng với các cuộc đối thoại kinh doanh truyền thống với các nước 
Châu Á – Thái Bình Dương, dự kiến sẽ có nhiều hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp đến từ Châu 
Âu, Ấn Độ, Việt Nam và Nam Phi. 

             https://lenta.ru/news/2018/04/24/soglasheniia35 
 
 
 
 

 
 
 

 

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN 
ĐÔNG 
                                                                         Tháng 4/2018 

• Công ty “Kolmar” đưa vào vận 
hành nhà máy chế biến than 
“Denisovskaya” 

 
 

https://ria.ru/economy/20180425/1519349121.html
https://lenta.ru/news/2018/04/24/soglasheniia35


TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG 

2 

 

 

 
19/4/2018, TASS 
17 nước khẳng định tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018 

Hiện nay, đã có 17 nước khẳng định sẽ tham dự EEF-2018, bao gồm Anh, Đức, Ấn Độ, 
Canada, đảo Síp, Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy, UAE, Đảo Jersey, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, 
Ukraine, Pháp, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Năm nay, thư mời tham dự Diễn đàn đã được gửi tới 3974 
đại biểu, trong đó có 1353 đại biểu doanh nghiệp Nga và 2346 đại biểu doanh nghiệp quốc tế. 

             http://tass.ru/ekonomika/5141010 
 

11/4/2018, «Interfax» 
Đoàn đại biểu thành phố Pohang (Hàn Quốc) sẽ tham dự EEF-2018 

Dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Pohang – một trong những trung tâm công nghiệp lớn 
nhất Hàn Quốc là Thị trưởng Lee Gang Dok. Trong thành phần đoàn đại biểu có các quan chức 
chính quyền thành phố Pohang, đại diện Hội đồng thành phố, phòng Thương mại và Công nghiệp, 
đại diện doanh nghiệp và phóng viên báo chí. Theo khẳng định từ phía Hàn Quốc, việc tham dự 
EEF-2018 sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước. 

             http://www.interfax.ru/events/news/607987 
 

4/4/2018, «Komsomolskaya Pravda» 
Các dự án công nghệ mới thuộc khu công nghiệp “Russky” sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn 
kinh tế phương Đông lần thứ IV 

Tại một phiên họp đặc biệt trong khuôn khổ EEF-2018 sẽ giới thiệu các dự án tốt nhất, 
hướng đến sự phát triển công nghệ mới tại Viễn Đông. Kể từ tháng 9/2017 – thời điểm khu công 
nghiệp “Russky” đi vào hoạt động, đã có 37 doanh nghiệp đến từ 6 khu vực vùng Viễn Đông trở 
thành nhà đầu tư tại đây. Vòng lựa chọn lần thứ nhất các nhà đầu tư cư trú của khu công nghiệp 
sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2018. 

             https://www.kp.ru/daily/26814/3850768 

 
CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG 

 
                24/4/2018, «Rossiskaya Gazeta» 

Gần 13 nghìn visa điện tử đã được cấp tại Viễn Đông 
Với hơn 11 nghìn visa điện tử đã được cấp, công dân các nước Trung Quốc và Nhật Bản 

là những người tích cực nhất trong việc nhận visa điện tử vào Viễn Đông. Theo quy định, công 
dân 18 nước được phép nhập cảnh vào vùng Primorsky, Kamchatka và Sakhalin bằng visa điện 
tử. Hiện nay, Duma quốc gia Nga đang xem xét dự thảo luật về mở rộng quy chế visa điện tử 
sang các khu vực khác của vùng Viễn Đông. 

             https://rg.ru/2018/04/24/reg-dfo/na-dalnem-vostoke-vydano-pochti-13-tysiach-elektronnyh-viz.html 
 
                20/4/2018, «Argumenty i Fakty» 

Ngày nhà đầu tư Trung Quốc được tổ chức tại Khabarovsk 
Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã xem xét hơn 10 dự án với sự tham gia của các nhà 

đầu tư Trung Quốc, liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông đường biển và đường bộ, xây 
dựng các tổ hợp chăn nuôi, phát triển nuôi trồng thủy sản, hợp tác trong lĩnh vực y tế và nông 
nghiệp. 

Tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc có Phó Thủ 
tướng Yury Trutnev. Theo lời ông Trutnev, buổi đối thoại đã cho thấy quan hệ đối tác Nga – Trung 
đang phát triển tích cực và doanh nghiệp Trung Quốc đang dần chuyển từ giai đoạn đàm phán 
sang giai đoạn hiện thực hóa các kế hoạch. 

             http://www.hab.aif.ru/money/v_habarovske_proshel_den_kitayskogo_investora 
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                19/4/2018, TASS 

Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông sẽ mở chi nhánh đại diện tại Vienna 
Việc Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông mở chi nhánh tại Vienna nhằm hỗ trợ 

các nhà đầu tư Áo, – đây là khẳng định của Bộ trưởng A.Galushka tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Yalta hôm 
19/4 vừa qua. Hiện nay, Cơ quan này đã có các chi nhánh đại diện tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Đến cuối 
năm, các chi nhánh tại Seoul, Tokyo và Ấn Độ sẽ đi vào hoạt động. 

             http://tass.ru/ekonomika/5142991  
 

            KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG  

 
               2/4/2018, «Komsomolskaya Pravda» 

Nhà đầu tư Trung Quốc rót 2,7 tỷ RUB vào nhà máy gạch tại Priamurye. 
Công ty Trung Quốc “Sungkiang Coknkrit Components” dự kiến xây dựng một nhà máy 

sản xuất gạch chịu nhiệt và chống thấm công suất 2 triệu tấn/năm. Dự án sẽ được triển khai tại 
Đặc khu phát triển ưu tiên Priamurskaya. Để đi vào hoạt động, nhà máy cần khai thác nguồn 
nguyên liệu xi măng thô. Dự kiến, dự án đầu tư này sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm. 

             https://www.amur.kp.ru/online/news/3069636 
 

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
 
       26/4/2018, «Interfax» 

Якутии Công ty “Kolmar” đưa vào vận hành nhà máy chế biến than “Denisovskaya” tại 
Yakutia 

Nhà máy mới với công suất chế biến 6 triệu tấn than mỗi năm được xây dựng tại Đặc khu 
phát triển ưu tiên Nam Yakutia với thời gian chỉ trong 10 tháng. Để phục vụ hoạt động của nhà 
máy, công ty dự kiến xây dựng khu mỏ mới Đông Denisovskaya. Để chế biến than, lần đầu tiên tại 
Nga sử dụng công nghệ do công ty Beijing CATIC Industry Limited (Trung Quốc) phát triển, cho 
phép loại bỏ hoàn toàn tác động tiêu cực đến môi trường. Than cốc sau khi luyện dự kiến được 
cung cấp cho thị trường trong nước, cũng như xuất khẩu sang thị trường các nước khu vực Châu 
Á – Thái Bình Dương. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=929421 
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