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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
22/5/2018, TASS

Dự án Đặc khu phát triển ưu tiên Nga-Trung ở Viễn Đông sẽ được giới thiệu tại 
Diễn đàn kinh tế phương Đông
Đặc khu kinh tế vùng biên dự kiến được xây dựng tại khu vực các cửa khẩu Pogranichny 
và Tuy Phân Hà. Hiện nay, tại các đặc khu phát triển ưu tiên vùng Viễn Đông có 11 công 
ty với sự góp vốn từ Trung Quốc đang triển khai các dự án đầu tư trị giá 180,767 tỷ RUB.
http://tass.ru/ekonomika/5222007

10/5/2018, forumvostok.ru

Thông qua lộ trình chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018
Tại vùng Primorsky, lộ trình hoạt động chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 
lần thứ IV, diễn ra tại Vladivostok vào 11-13/9 tới đã được thông qua. Kế hoạch bao gồm 
14 phần, trong đó có chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuât và giao thông, tiện ích công cộng, đào 
tạo tình nguyện viên và nhân viên phục vụ, phương tiện giao thông, dịch vụ lưu trú, tổ chức 
ăn uống và đảm bảo an ninh cho các đại biểu tham dự Diễn đàn.
https://forumvostok.ru/news/utverzhdena-dorozhnaya-karta-po-podgotovke-i-provedeniyu-vostochnogo- eko-
nomicheskogo-foruma-2018-god/

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
26/5/2018, TASS

Vấn đề phát triển nghề cá tại Viễn Đông được thảo luận tại SPIEF-2018
Ngày 26/5/2018, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg đã diễn ra 

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG

PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
VÙNG VIỄN ĐÔNG

• Dự án đặc khu phát triển 
ưu tiên Nga-Trung sẽ 
được giới thiệu tại Diễn 
đàn kinh tế phương Đông

• Ông A.Kozlov được bổ 
nhiệm làm Bộ trưởng Bộ 
phát triển Viễn Đông

• Thỏa thuận xây dựng nhà 
ga hàng không mới ở 
Kamchatka được ký kết 
tại SPIEF-2018

Tháng 5/2018

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH



2

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

phiên thảo luận “Cá “vàng”: các nhân tố giúp nghề cá ổn định lâu dài”. Tại đây, các đại biểu 
tham dự đã khẳng định ý nghĩa chiến lược của nghề cá trong công cuộc phát triển vùng 
Viễn Đông. Các đại biểu cũng nhận định, nhiệm vụ của Nhà nước hiện nay là làm sao hỗ 
trợ triển khai tất cả các dự án đã được tuyên bố với tổng giá trị gần 40 tỷ RUB. Hiện nay, 
trong tổng số 950 nhà đầu tư cư trú hoạt động tại Cảng tự do Vladivostok và các Đặc khu 
phát triển ưu tiên, có 45 công ty triển khai các dự án trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến 
thủy sản.
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5239600

24/5/2018, RIA “Novosti”

Phó Thủ tướng Y. Trutnev tuyên bố về khả năng có thể thành lập tòa án đầu tư 
tại Viễn Đông
Ngày 24/5 vừa qua, trong khuôn khổ phiên thảo luận “Bước nhảy vọt của Viễn Đông. Làm 
thế nào để dẫn đầu về tăng trưởng đầu tư tư nhân?” thuộc Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-
Peterburg 2018, Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev nhận định, việc thành lập tòa án đầu tư 
có thể là một trong các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại Viễn Đông. Theo lời ông Trutnev, 
tòa án đầu tư sẽ giúp đưa ra các quyết định phát huy tối ta tiềm lực kinh tế, giúp thu hút 
các nguồn đầu tư mới.
https://ria.ru/spief/20180524/1521251936.html

18/5/2018, TASS

Ông A.Kozlov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông
Ngày 18/5/2018, Thủ tướng Medvedev đã đệ trình lên Tổng thống V.Putin phê chuẩn ứng 
viên A.Kozlov giữ chức Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông. Tổng thống Putin đã tán thành 
đề nghị này và ký sắc lệnh phê chuẩn. Trước đó, ông A.Kozlov giữ cương vị Tỉnh trưởng 
tỉnh Amur.
http://tass.ru/politika/5212603

17/5/2018, «Interfax»

Hai tổ hợp dịch vụ du lịch với vốn đầu tư gần 10 tỷ RUB sẽ được xây dựng tại vùng 
Khabarovsk
Hai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng “Amur-Khabarovsk” và “Komsomolsky” đã được đưa vào 
dự án chương trình mục tiêu Liên bang “Phát triển du lịch nội địa và quốc tế tại Liên bang 
Nga giai đoạn 2019-2025”. Tổng vốn hỗ trợ cho dự án là 4,6 tỷ RUB, trong đó có hơn 3,2 
tỷ RUB được thu hút từ các nguồn ngoài ngân sách.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=934262
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
25/5/2018, «Interfax»

Thỏa thuận xây dựng nhà ga hàng không mới ở Kamchatka được ký kết tại 
SPIEF-2018
Tập đoàn phát triển Viễn Đông và “Sân bay quốc tế Petropavlovsk-Kamchatsky (Yelizovo)” 
đã ký thỏa thuận tiến hành đầu tư tại Đặc khu phát triển ưu tiên Kamchatka. Thỏa thuận 
bao gồm cải tạo sân bay, đồng thời xây dựng nhà ga mới, khách sạn và trung tâm thương 
mại. Theo đó, sân bay sẽ có thể phục vụ tới 750 hành khách mỗi giờ. Tổng vốn đầu tư vào 
thực hiện dự án là hơn 7 tỷ RUB.

24 /5/2018, News.Rambler.ru

Dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trị giá 85 triệu USD sẽ được triển khai 
tại Primorie
Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg 2018, Cơ quan thu hút đầu tư 
và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông cùng với công ty Sojitz Corporation (Nhật Bản) và MKP 
Capital đã ký Bản ghi nhớ về triển khai dự án ươm trồng và chế biến khép kín đậu nành, 
cải và dầu hạt cải.
Dự án được triển khai trong giai đoạn 2018-2023 bao gồm xây dựng tổ hợp các công trình 
để trồng, bảo quản và chế biến đậu nành, cải và dầu hạt cải tại các khu vực Khankaisky 
và Khorolsky thuộc vùng Primorie, cũng như tại Cảng tự do Vladivostok.
https://news.rambler.ru/other/39935215-v-proekt-po-proizvodstvu-soi-rapsa-i-rapsovogo-masla-v-primore- 
poobeschali-vlozhit-85-mln-dollarov-ssha

18/5/2018, TASS

Xây dựng cảng than trị giá 30 tỷ RUB tại Primorie
Tập đoàn phát triển Viễn Đông và Cảng biển “Sukhodol” đã ký thỏa thuận về hoạt động 
đầu tư xây dựng một cảng chuyên dụng để đảm bảo kết nối với hạ tầng cầu cảng dành 
cho các doanh nghiệp khai thác than vừa và nhỏ.
Việc xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với công suất 12 triệu tấn dự kiến hoàn thành 
trong năm 2021. Dự án đầu tư được triển khai sẽ tạo ra khoảng 660 công ăn việc làm mới.
http://tass.ru/ekonomika/5211498
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CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
21/5/2018, TASS

Gói đầu tư trị giá gần 2,4 tỷ RUB tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Kangalassy” 
(Yakutia)
Các nhà đầu tư của “Khu công nghiệp Kangalassy” dự định triển khai các dự án đã tuyên 
bố trong vòng 2 năm. Hiện nay, tại khu công nghiệp đã có các nhà đầu tư hoạt động trên 
các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, lò hơi công nghiệp và các sản phẩm từ sơn. Các 
dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch với sự tham gia của các nhà đầu tư Trung Quốc 
và nuôi cá tầm Siberia đã được phê duyệt.
http://tass.ru/msp/5218462


