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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
27/6/2018, forumvostok.ru

Công bố khung chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018
Chủ đề chính của EEF-2018 là “Viễn Đông – mở rộng cơ hội”. Các phiên thảo luận trong 
khuôn khổ chương trình làm việc sẽ được tiến hành theo 4 khối chủ đề chính: “Các công 
cụ hỗ trợ nhà đầu tư: bước đi tiếp theo”, “Những hướng ưu tiên cho các ngành kinh tế 
Viễn Đông”, “Viễn Đông toàn cầu: những dự án hợp tác quốc tế” và “Xây dựng điều kiện 
cho cuộc sống người dân”. Cũng như mọi năm, chương trình làm việc của Diễn đàn lần 
này vẫn sẽ bao gồm các phiên đối thoại kinh doanh đa phương, nơi đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp Nga và các nước Châu Á – Thái Bình Dương cũng như Châu Âu thảo luận 
các vấn đề hợp tác thực tế.
https://forumvostok.ru/news/-opublikovana-arhitektura-delovoj-programmy-vostochnogo- ekonomichesko-
go-foruma-2018-goda/

22/6/2018, RBC

Tổng thống V.Putin mời Tổng thống Hàn Quốc dự EEF-2018
Ngày 22/6 vừa qua, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn 
Quốc Moon Jae-In đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga. Trong khuôn khổ hội 
đàm, lãnh đạo hai nước đã đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông tại 
Vladivostok, coi đây là sân chơi để tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm mục đích 
phát triển kinh tế các khu vực vùng Viễn Đông và là công cụ quan trọng để thắt chặt hợp 
tác song phương. Cũng tại buổi hội đàm, Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Moon Jae-
In tham dự EEF-2018.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2d14d39a79471041bcf103
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• 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
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20/6/2018, TASS

Phiên họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về phát triển vùng Viễn Đông 
sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2018
Ngày 20/6 vừa qua, Cố vấn Tổng thống LB Nga, Thư ký Hội đồng Nhà nước I.Levitin đã 
chủ trì phiên họp lần thứ I của đoàn công tác để chuẩn bị cho phiên họp Đoàn Chủ tịch Hội 
đồng Nhà nước về “Các biện pháp triển khai những nhiệm vụ chiến lược được quy định 
trong Sắc lệnh của Tổng thống LB Nga ngày 7/5/2018, nhằm mục đích phát triển nhanh 
kinh tế xã hội vùng Viễn Đông”. Phiên họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước dự kiến 
sẽ được tiến hành trong khuôn khổ EEF-2018.
http://tass.ru/politika/5308502

9/6/2018, «Izvestia»

Tổng thống Putin mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm khách mời chính 
tại EEF-2018
Thông tin trên được đích thân Tổng thống Putin đưa ra tại buổi tổng kết hội đàm Nga-
Trung, diễn ra hôm 8/6 vừa qua tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của ông 
đến Trung Quốc.
Ngoài ra, cũng trong tháng này, thư mời tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 
IV cũng đã được gửi tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHND Triều Tiên Kim Jong Un.
https://iz.ru/753824/2018-06-09/putin-priglasil-si-tczinpina-na-vef-2018-v-kachestve-glavnogo-gostia

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
25/6/2018, «Kommersant»

Chính phủ Nga trình Duma Quốc gia dự thảo luật miễn thuế VAT cho cho các 
chuyến bay nội vùng Viễn Đông
Nhiệm vụ của dự thảo luật này là phát triển hạ tầng giao thông tại vùng Viễn Đông. Hiện 
nay, mức thuế VAT đối với các chuyến bay nội địa tại Nga đang là 10%.
https://www.kommersant.ru/doc/3668451

25/6/2018, «Interfax»

Những vấn đề hợp tác kinh tế chính giữa Nga và Hàn Quốc được thảo luận tại 
Diễn đàn kinh doanh Nga-Hàn
Ngày 22/6 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng thống 
Hàn Quốc Moon Jae-In, Diễn đàn kinh doanh Nga-Hàn đã được tổ chức. Kết thúc Diễn 
đàn, Giám đốc Quỹ Roscongress A.Stuglev và Chủ tịch Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn 
Quốc (KITA) Kim Yon Zhu đã ký thỏa thuận về hợp tác giữa hai tổ chức. Một thỏa thuận 
hợp tác tương tự cũng đã được ký kết bởi Viện công nghệ tiên tiến Hàn Quốc và Công ty 
đầu tư mạo hiểm Nga.
http://www.interfax.ru/events/news/618328
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7/6/2018, TASS

Tổng thống Putin nói về phát triển sản xuất công nghệ cao tại Viễn Đông trong 
phiên đối thoại trực tiếp
Ngày 7/6/2018 vừa qua, trong khuôn khổ phiên đối thoại trực tiếp với người dân, Tổng 
thống Putin đã khẳng định, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngành sản xuất công nghệ 
cao tại Viễn Đông, như công nghệ vũ trụ, đóng tàu, máy bay, trong đó có cả lĩnh vực dân 
dụng. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nói về việc phát triển khoa học và giáo dục tại Viễn 
Đông khi nhắc đến việc thành lập Đại học Tổng hợp LB vùng Viễn Đông mới trên cơ sở 
các trường đại học đã có.
http://tass.ru/ekonomika/5270908

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
6/6/2018, Hãng thông tấn «Vostok-Media»

Thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc về xây dựng đường xuyên biên giới trên 
đảo Bolshoy Ussuriysky có thể được ký kết trong năm nay
Để bắt tay vào triển khai dự án này, hai bên cần ký kết thỏa thuận liên chính phủ. Theo Bộ 
trưởng Phát triển Viễn Đông A.Kozlov, thỏa thuận này cần phải được chuẩn bị xong trước 
khi Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức.
Trước đó, hai bên đã đưa ra đề xuất xây dựng tuyến đường này là tuyến đường vận tải 
hành khách và hàng hóa. Hai bên hi vọng, điều này sẽ góp phần làm tăng sức hút của 
khu vực đối với nhà đầu tư và tăng lượng hàng xuất khẩu lên 1,2 triệu tấn đến năm 2025.
https://vostokmedia.com/news/society/06-06-2018/na-vef-sudbu-pogranperehoda-na-bolshom-ussuriyskom- 
zakrepyat-na-bumage

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
28/6/2018, «Interfax»

Cảng tự do Vladivostok được mở rộng ra vùng Khabarovsk
Ngày 27/6 vừa qua, Hội đồng Liên bang đã phê chuẩn Luật áp dụng cơ chế Cảng tự do 
Vladivostok đối với quận hành chính Sovetskaya Gavan, vùng Khabarovsk. Trong khuôn 
khổ cơ chế Cảng tự do Vladivostok, trên địa bàn quận hành chính Sovestskaya Gavan dự 
kiến triển khai 15 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư tư nhân hơn 54 tỷ RUB, đồng thời tạo 
ra khoảng 1800 công ăn việc làm mới.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=945618&sec=1671
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6/6/2018, forumvostok.ru

Các vấn đề phát triển Viễn Đông được thảo luận tại Hội nghị truyền thông 
MediaSummit Viễn Đông lần thứ V
Hội nghị MediaSummit Viễn Đông lần thứ V đã diễn ra vào 6-8/6 vừa qua tại Vladivostok 
với sự tham gia của các nhà báo, chuyên gia truyền thông, đại diện chính quyền và các 
định chế phát triển trong khu vực. Tại phiên thảo luận “Đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng 
tự do Vladivostok – trọng tâm chú ý. Hiệu quả triển khai các cơ chế”, những kết quả hoạt 
động của các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok đã được sơ kết. Theo 
lời Tổng Giám đốc Tập đoàn phát triển Viễn Đông Denis Tikhonov, nhà đầu tư tại các đặc 
khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok hiện đã triển khai 112 dự án và tạo ra 12 
nghìn công ăn việc làm. Đến cuối năm nay, Tập đoàn hi vọng rằng con số này sẽ tăng lên 
189 dự án và 15 nghìn công ăn việc làm mới.
https://forumvostok.ru/news/na-v-dalnevostochnom-mediasammite-obsudili-voprosy-razvitiya-dalnego- 
vostoka/


