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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG  

 
  4/2/2019, RIA Novosti 

EEF sẽ giới thiệu không gian riêng dành cho công nghệ mới 
Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) năm nay sẽ lần đầu tiên giới thiệu với các đại biểu 

tham dự một không gian riêng để quảng bá các dự án công nghệ mới đến từ các nước châu Á. 
“Lần đầu tiên tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ có một không gian riêng dành cho khu 

vực Đông Bắc và Đông Nam Á – nơi sẽ giới thiệu các dự án công nghệ mới”, - ông Konstantin 
Bogdanenko - quyền Phó Thống đốc vùng Primorye, cho biết bên lề Diễn đàn đầu tư Nga-Nhật, 
diễn ra hôm thứ Hai vừa qua tại Tokyo. 

     https://ria.ru/20190204/1550360013.html 
 

 8/2/2019, TASS 

Chương trình quốc gia về phát triển vùng Viễn Đông sẽ là chủ đề chính tại EEF-2019 
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị soạn thảo chương trình quốc gia về 

phát triển vùng Viễn Đong đến năm 2025. Chương trình này phải bao gồm các sự kiện của các 
dự án và chương trình quốc gia đã được phê duyệt, các kế hoạch dài hạn của các cơ quan và 
các công ty hạ tầng, chiến lược phát triển của tất cả các địa phương vùng Viễn Đông có tính đến 
vai trò ngày càng tăng của vùng Viễn Đông trong nền kinh tế Liên bang Nga. 
https://tass.ru/ekonomika/6093405 

 
                11/2/2019, Prima Media 

Thống đốc Oleg Kozhemyako: Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V phải được tổ chức 
thành công ở mức cao nhất 

Ngày 7/2 vừa qua tại Moskva, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn 
Đông Yury Trutnev đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Tổ chức diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần thứ V. Chủ đề chính của Diễn đàn năm nay sẽ là Chương rình quốc gia phát triển vùng 
Viễn Đông.   

Phát biểu sau khi dự cuộc họp Ban Tổ chức Diễn đàn, Thống đốc vùng Primorye Oleg 
Kozhemyako cho biết, việc đón tiếp chu đáo đại biểu và khách tham dự, cùng với tổ chức thành 
công ở mức cao nhất Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V là nhiệm vụ quan trọng của 
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Vladivostok – thủ phủ của vùng Viễn Đông. 
https://primamedia.ru/news/785717/ 
 

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG 
 
12/2/2019, Rossiyskaya Gazeta 

Nga cam kết hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc tại Viễn Đông 
Nga quan tâm đến dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Viễn Đông và cam kết hỗ trợ hết 

sức cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tuyên bố trên được ông Yury Trutnev – đại diện toàn 
quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông đưa ra hôm 12/2 tại Seoul. 
https://rg.ru/2019/02/12/reg-dfo/rossiia-poobeshchala-podderzhku-korejskim-investoram-na-dalnem-   
vostoke.html 
 
19/2/2019, Komsomolskaya Pravda 

Bình chọn những đề xuất tốt nhất liên quan đến phát triển Viễn Đông trên cổng điện tử 
dv2025.ru 

Trên cổng điện tử dv2025.ru đang diễn ra cuộc bình chọn những đề xuất tốt nhất để phát 
triển Viễn Đông. Cuộc bình chọn được mở từ ngày 18/2 trên 3 nội dung chính: hoạt động của các 
cơ quan chính quyền, héc-ta vùng Viễn Đông và môi trường sinh thái. 

Cuộc bình chọn sẽ giúp xây dựng bảng xếp hạng nhu cầu và tính cấp thiết của các biện 
pháp cần phải được đưa vào Chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông giai đoạn đến 
năm 2025. 
https://www.yakutia.kp.ru/daily/26944/3995174/ 
 
26/2/2019, RBC 

Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn thiện quản lý nhà nước trong phát triển Bắc 
Cực 
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh “Về việc hoàn thiện quản lý nhà nước 
trong phát triển vùng Bắc Cực...”. Trong sắc lệnh này có quy định việc đổi tên Bộ phát triển Viễn 
Đông thành Bộ phát triển Viễn Đông và Bắc Cực. Trong thời hạn 3 tháng, Chính phủ sẽ phải xác 
định lại quyền hạn, nhiệm vụ, cũng như nhân sự của Bộ này. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c75680c9a79477fe0702eff 

         

       KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG  

 
 13/2/2019, vestifinance.ru 

Nga và Hàn Quốc dự định đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án tại Viễn Đông 
“Hiện nay chúng ta đang có hàng loạt các dự án đầu tư liên doanh triển vọng với tổng giá trị 

hơn 1 tỷ USD. Đó là các dự án hiện đại hóa hạ tầng cầu cảng, sản xuất sản phẩm sạch, xây dựng 
các trung tâm y tế. Những dự án này cùng nhiều dự án khác sẽ được chính phủ hỗ trợ, ưu đãi về 
thuế, giúp đỡ về hạ tầng”, - Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông 
Yury Trutnev cho biết. 
https://www.vestifinance.ru/articles/114649 

 
28/2/2019, TASS 

Vùng Viễn Đông giới thiệu về tiềm năng đầu tư của mình trước doanh nghiệp Phần Lan tại 
Helsinki 

Vùng Viễn Đông đã giới thiệu về tiềm năng đầu tư của mình trước các công ty Phần Lan 
tại Helssinki. Đây là thông tin được Phòng thương mại Nga tại Phần Lan đưa ra hôm thứ Năm 
(ngày 27/2) vừa qua. 

Tham dự hội thảo được tổ chức tại Phòng thương mại Nga có đại diện các doanh nghiệp 
Phần Lan thuộc nhiều lĩnh vực như chế tạo máy, công nghiệp chế biến gỗ, đóng tàu, logistics. 

Tại hội thảo, ông V.Grudev – Giám đốc phụ trách đầu tư của Tổ chức phi thương mại độc 
lập “Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông” đã giới thiệu về những đặc điểm và 
các hướng phát triển kinh tế xã hội triển vọng của Viễn Đông. Ông Grudev cũng nêu lên những ví 

https://primamedia.ru/news/785717/
https://rg.ru/2019/02/12/reg-dfo/rossiia-poobeshchala-podderzhku-korejskim-investoram-na-dalnem-
https://www.yakutia.kp.ru/daily/26944/3995174/
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dụ về các dự án đầu tư được triển khai thành công và những lĩnh vực hợp tác triển vọng như: 
công nghiệp chế biến gỗ, y tế, công nghệ sinh học, xử lý rác thải, công nghệ thông tin và truyền 
thông, giao thông và logistics, công nghệ sạch, công nghiệp luyện kim và khai khoáng, nông 
nghiệp, du lịch... 
https://tass.ru/ekonomika/6169482 

 
CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
 
26/2/2019, Prima Media 

Trung tâm hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp của khu công nghiệp Russky tại Vladivostok bắt đầu 
lựa chọn các startup 

Trung tâm đang chờ đợi đơn đăng ký đến từ những người dũng cảm, quyết đoán, có ý 
tưởng kinh doanh, sẵn sàng khởi nghiệp với các dự án kinh doanh của mình và bước vào những 
thị trường mới. 

Trung tâm hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp mà một công cụ phát triển dự án kinh doanh mới, 
giúp cho các nhà đầu tư của khu công nghiệp phát triển và thực hiện đến cùng các ý tưởng kinh 
doanh của mình trên thị trường. Trung tâm hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp của khu công nghiệp 
Russky còn là cơ hội để chuẩn bị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp để bước vào thị 
trường các nước Châu Á – Thái Bình Dương. Cần nhắc lại rằng, hiện số lượng nhà đầu tư tại khu 
công nghiệp đang là 65 doanh nghiệp. 
https://primamedia.ru/news/790049/ 
 
28/2/2019, vesti.ru 

Phân viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga ký thỏa thuận hợp tác với các nhà 
khoa học Trung Quốc 

Theo lời ông Valentin Sergyenko – Giám đốc phân viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm 
khoa học Nga, trong chuyến công tác tại Trung Quốc, Phân viện đã ký thỏa thuận về hợp tác quy 
định triển khai các dự án chung với Phân viện Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung 
Quốc. 

“Thỏa thuận mà chúng tôi đã ký tại Thượng Hải quy định việc tổ chức các dự án chung. 
Hiện nay chúng tôi cần phải xác định danh mục các hướng ưu tiên và trong thời gian tới sẽ đón 
nhiều đoàn công tác từ Trung Quốc”, - ông Sergyenko cho biết. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3121310&cid=17 
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