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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG  

 30/1/2019, TASS 

Chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông sẽ được đệ trình lên Tổng thống Putin tại 
EEF-2019  

Theo thông tin từ Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury 
Trutnev, chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông dự kiến sẽ được đệ trình lên Tổng 
thống V. Putin tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V, diễn ra vào tháng 9/2019 tại 
Vladivostok. 

                https://tass.ru/ekonomika/6056890 
 

                7/1/2019, Izvestia 

Tổng thống V. Putin mời Thủ tướng Ấn Độ Modi dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 
Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Nga Putin đã mời Thủ tướng 

Modi tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông tại Vladivostok vào tháng Chín tới với tư cách là 
khách mời chính. 

Ngoài ra, tại buổi điện đàm, lãnh đạo hai nước đã có những trao đổi song phương, bàn về 
hợp tác chiến lược, đồng thời nhận định quan hệ Nga-Ấn Độ đang tiếp tục phát triển tích cực. 

                https://iz.ru/831534/2019-01-07/putin-priglasil-modi-na-vostochnyi-ekonomicheskii-forum 
 

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG 
29/1/2019, Izvestia 

Triển khai trợ cấp sinh con đầu lòng tại Viễn Đông 
Tại các địa phương vùng Viễn Đông đã bắt đầu triển khai trợ cấp một lần cho các gia đình 

sinh con đầu lòng. Khoản trợ cấp rơi vào khoảng 20 nghìn RUB – gấp 2 lần mức sống tối thiểu tại 
địa phương. 

Ngoài ra, Viễn Đông còn đang dự kiến chi trả tiền chế độ thai sản của địa phương (với mức 
bằng 30% mức của Liên bang) cho các gia đình sinh con thứ hai và trợ cấp hằng tháng cho các 
gia đình có từ 3 con trở lên. 
https://iz.ru/839311/2019-01-29/vyplaty-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-vvedut-na-dalnem-vostoke 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN 
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• Vladivostok được cấp 4,5 tỷ 
RUB để sửa chữa và cải tạo 
mạng lưới đường giao thông 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG 

 

 

17/1/2019, Bộ phát triển vùng Viễn Đông Liên bang Nga 

Viễn Đông sẽ nhận được ưu đãi thế chấp mới 
Theo thông tin được Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga T. Golikova đưa ra tại phiên 

họp của Tổng thống với các thành viên Chính phủ, một số nhóm đối tượng người dân tại Viễn 
Đông sẽ nhận được ưu đãi giảm lãi suất vay thế chấp xuống 5%. 

 “Tại các địa phương vùng Viễn Đông, lãi suất vay thế chấp sẽ được giảm xuống 5% đối 
với các gia đình sinh từ con thứ 2 trở đi kể từ ngày 1/1/2019 cũng như đối với những người mua 
nhà ở trên thị trường thứ cấp tại các khu dân cư nông thôn. Đó là những đối tượng được hưởng 
ưu đãi đặc biệt. Chúng tôi đã thảo luận việc này với Phó Thủ tướng Trutnev và Bộ trưởng Kozlov. 
Chúng tôi muốn xem cơ chế ưu đãi này hoạt động ra sao dưới góc độ đảm bảo được cho các gia 
đình thứ cần thiết nhất là nhà ở”, - Phó Thủ tướng Golikova phát biểu. 

            https://minvr.ru/press-center/news/20745/ 
 

       KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG  

29/1/2019, TASS 

Vladivostok sẽ được nhận 4,5 tỷ RUB để sửa chữa và cải tạo hệ thống đường giao thông 
Với tư cách là Thủ phủ mới của vùng Liên bang Viễn Đông, Vladivostok sẽ được cấp bổ 

sung 4,5 tỷ RUB từ ngân sách Liên bang để sửa chữa và cải tạo mạng lưới đường giao thông 
trong năm 2019. Đây là thông tin được đưa ra sau phiên họp giữa Đại diện toàn quyền của Tổng 
thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Y. Trutnev với lãnh đạo vùng Primorye. 
https://tass.ru/ekonomika/6052072 

 
                9/1/2019, Interfax 

Hơn 1,7 tỷ RUB nộp thu ngân sách Priamur nhờ triển khai các dự án khí đốt 
Ngân sách tỉnh Amur trong 9 tháng đầu năm ngoái đã được bổ sung hơn 1,7 tỷ RUB nhờ 

vào việc xây dựng Nhà máy chế bién khí đốt Amur và đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia”. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=995572&sec=1679  

 
29/1/2019, TASS 

Sẽ thành lập ngân hàng đất tại Primorye để quản lý đất tự do 
Ngân hàng đất ra đời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các khu đất tự do tại 

Primorye được nhà đầu tư quan tâm để triển khai các sự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là 
tuyên bố của Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev. 

“Chúng tôi sẽ thành lập ngân hàng đất. Chúng tôi đang cố gắng tập hợp tất cả các khu đất 
tự do dưới sự quản lý của địa phương hoặc Tập đoàn phát triển Viễn Đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực 
để quản lý chúng một cách nhanh chóng, đồng thời sớm cung cấp đất cho các dự án đầu tư”, - 
ông Yury Trutnev cho biết sau phiên họp tại Vladivostok về các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

https://tass.ru/ekonomika/6052064 
 

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
29/1/2019, TASS 

Tập đoàn phát triển Viễn Đông thành lập nhóm các nhà đầu tư vào các Đặc khu phát triển ưu 
tiên tại Ngoại Baikal và Buryatia 

Tập đoàn phát triển Viễn Đông cùng với chính quyền các vùng Ngoại Baikal và Buryatia đã 
bắt đầu thành lập nhóm các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào các Đặc khu phát triển ưu tiên và 
Cảng tự do Vladivostok. 

Các chuyên gia của Tập đoàn phát triển Viễn Đông đã đến Chita và Ulan-Ude để đánh giá 
sự sẵn sàng của các doanh nghiệp vùng Ngoại Baikal và Buryatia để làm việc tại các Đặc khu 
phát triển ưu tiên và nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư tương lai. 
Tham gia vào việc khảo sát, đánh giá còn có các cơ quan phát triển địa phương như Tập đoàn 
phát triển vùng Ngoại Baikal và Quỹ phát triển khu vực Buryatia. 

                https://tass.ru/ekonomika/6054449 

 

https://minvr.ru/press-center/news/20745/
https://tass.ru/ekonomika/6052064
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28/1/2019, RIA Novosti 

Sinh viên sẽ tham gia xây dựng chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông 
Theo thông tin từ Bộ phát triển Viễn Đông, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang 

Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đã chủ trì khai trương Trung tâm sinh viên xây dựng chương trình 
quốc gia phát triển vùng Viễn Đông thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông tại 
Vladivostok. 

Tại buổi gặp với ông Yury Trutnev, các sinh viên đã trình bày những ý tưởng của mình để 
đóng góp vào Chương trình quốc gia, trong đó có các vấn đề về công ăn viẹc làm của sinh viên tốt 
nghiệp các trường đại học Viễn Đông, thu hút nguồn cán bộ chuyên môn cao từ các khu vực khác 
tới Viễn Đông. Ngoài ra, các sinh viên cũng đưa ra nhiều đề xuất để hỗ trợ các ngành kinh tế ưu 
tiên, phát triển môi trường đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận giao thông của 
khu vực. 
https://ria.ru/20190128/1550029914.html 
 

       28/1/2019, TASS 

Ông Yury Trutnev thảo luận về việc phát triển Viễn Đông với những người lọt vào chung kết 
cuộc thi “Lãnh đạo Nga” 

Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đã có cuộc 
gặp và trao đổi về những ý tưởng phát triển khu vực với những người lọt vào chung kết cuộc thi 
“Lãnh đạo Nga”. 

Theo ông Yury Trutnev, tại buổi gặp, nhiều ý tưởng liên quan đến chương trình héc-ta vùng 
Viễn Đông và các đề xuất nhằm cải thiện tình hình nhân khẩu trong khu vực đã được đưa ra thảo 
luận. 
https://tass.ru/obschestvo/6048643 
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