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TIN TỨC VỀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày 27/06/2016, www.ria.ru

Nga và Trung Quốc dự định ký kết hai hiệp định quan trọng tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông
Yu. Trutnev tuyên bố rằng trong tiến trình của Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ ký kết 
không dưới hai hiệp định về việc khởi công hai dự án lớn tại vùng Viễn Đông. Hiện nay 
chưa tiết lộ chi tiết cụ thể, Đại diện tòan quyền nhấn mạnh tính quan trọng của những dự 
án này đối với cả hai nước. http://ria.ru/economy/20160626/1452114839.html#ixzz4Cls1PVWc

Ngày 23/06/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ giới thiệu bản đồ tương tác các khu vực nuôi 
trồng thủy sản và tiến hành cuộc đấu giá đầu tiên
Tại phiên họp chung của văn phòng Tổng công tố và Bộ phát triển vùng Viễn đông đã thảo 
luận các vấn đề về phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Hơn 2 triệu ha mặt nước biển từ 
bờ biển của Nga ở biển Nhật Bản và phía Nam của biển Okhotsky rất thích hợp cho việc sử 
dụng, tuy nhiên, chỉ khai thác được dưới 20 nghìn ha. 

Theo kết quả cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban về vấn đề phát triển ngành công nghiệp 
thủy sản của vùng Viễn Đông thuộc Ủy ban Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế-xã 
hội vùng Viễn Đông và khu vực Baikal (vào ngày 27/5/2016), thì họ đã ra quyết định thay 
đổi cách tiếp cận đối với sự hình thành của các khu vực nuôi trồng thủy sản. Các khu vực 
này sẽ được hình thành dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học, đánh dấu trên bản đồ 
tương tác và được đưa ra bán đấu giá công khai. Cuộc đấu giá đầu tiên này sẽ được tổ chức 
tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ hai. Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ giới 
thiệu bản đồ tương tác các khu vực nuôi trồng thủy sản ở vùng Viễn Đông.
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4388
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Ngày 22/06/2016, www.forumvostok.ru

Dự án thành lập siêu vòng năng lượng châu Á tại Diễn đàn kinh tế phương Đông  

Bộ trưởng Aleksandr Galushka, Chủ tịch Hội đồng quản trị của SoftBank Corp Group là 
Masayoshi Son và giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Nhật Bản JBIC Tadashi Maeda 
đã thảo luận về khả năng tạo ra một hệ thống năng lượng thống nhất của Nga – Nhật Bản – 
Hàn Quốc – Trung Quốc

Các bên tham gia các cuộc đàm phán đã ra quyết định sọan thảo chi tiết dự án để thảo 
luận nó một cách cụ thể và đi đến việc ký kết thỏa thuận tương ứng trong khuôn khổ của 
Diễn đàn Kinh tế phương Đông.  http://forumvostok.ru/proekt-sozdaniya-aziatskogo-energeticheskogo-
superkoltsa-obsudyat-na-vef/

Ngày 22/06/2016, www.forumvostok.ru

Bắt đầu Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ khởi công một nền tảng mới “Bình minh” 
dành cho các nhà đầu tư tại vùng Viễn Đông

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và Hiệp hội “Hợp tác phi thương mại phát triển thị trường tài 
chính RTS” đã ký kết thỏa thuận về việc cùng thực hiện dự án hệ thống đầu tư “Bình minh”.

Trong hệ thống đầu tư mới sẽ một số các sản phẩm tài chính khác nhau dành cho các nhà đầu 
tư: ở giai đoạn đầu, nó sẽ là cáс lọai cổ phiếu và trái phiếu của các tổ chức phát hành Viễn Đông, 
trong tương lai dự tính sẽ mở rộng công cụ này để tạo những cơ hội lớn tối đa cho nhà đầu tư. 
http://forumvostok.ru/novuyu-platformu-dlya-investorov-na-dalnem-vostoke-voshod-zapustyat-k-vefu/

Ngày 22/06/2016, www.forumvostok.ru

Lãnh đạo Bộ phát triển vùng Viễn Đông mời giới kinh doanh Ấn Độ tham gia vào Diễn 
đàn kinh tế phương Đông

А. Galushka đã tiếp Đại sứ đặc mệnh tòan quyền Ấn Độ tại Liên bang Nga là ông Pankaj Saran 
và đã thảo luận về những triển vọng hợp tác của hai nước tại vùng Viễn Đông. Đại sứ Ấn Độ 
nhận xét rằng mối quan hệ với nước Nga vào những năm gần đây đã lên tầm cao chất lượng 
mới. Những bước tiếp theo, theo ý kiến của Đại sứ thì cần phải tăng cường các mối quan 
hệ kinh tế song phương. http://forumvostok.ru/glava-minvostokrazvitiya-priglasil-indijskij-biznes-na-vef/ 

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG 
Ngày 25/06/2016, www.ria.ru

Nga và Trung Quốc đã ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác

Trong chuyến đi thăm chính thức tới Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp gỡ với 
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và những nhà lãnh đạo khác của 
Trung Quốc. Điều ưu tiên trong các cuộc đàm phán truyền thống là dành sự chú yến đến các 
vấn đề tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Các 
bên đã thảo luận việc thành lập một khu vực tự do thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh 
kinh tế Á – Âu và Trung Quốc tham gia vào các dự án đường sắt cao tốc Matxcova – Kazan.

Theo kết quả của các cuộc đàm phán thì hai bên đã ký kết một số các thỏa thuận quan trọng 
mà liên quan với nhiều phương diện hợp tác khác nhau: từ vũ trụ và năng lượng đến du lịch 
và xuất khẩu hạt sang Trung Quốc. http://ria.ru/world/20160625/1451799581.html
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Ngày 23/06/2016, www.kommersant.ru

Nga và Nhật Bản đang hướng tới hiệp ước hòa bình thông qua hợp tác kinh tế

Tại Tokyo đã diễn ra vòng đầu tiên của cuộc tham vấn về việc ký kết một hiệp ước hòa bình 
giữa Liên bang Nga và Nhật Bản sau cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo hai nước là Vladimir 
Putin và Abe tại Sochi. “Vòng hiện tại của cuộc tham vấn đã rất hiệu quả” – Tikahito Harada 
– Đặc phái viên của của Nhật Bản về quan hệ với Liên bang Nga đã phát biểu sau cuộc gặp 
với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. Ông cũng nhấn mạnh rằng hai bên đã đồng 
ý không cung cấp thông tin về tiến trình đàm phán cho báo chí. “Chúng tôi tin rằng một 
phương án lý tưởng – đó là Nga đã tổ chức cuộc đàm phán về vấn đề lãnh thổ với Trung 
Quốc, – người ta nhận xét trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Khi đó, không ai biết điều gì, và sau 
đó bỗng nhiên và người ta nhanh chóng ký kết thỏa thuận”.

Igor Morgulov đến lượt mình đưa ra tuyên bố rằng cuộc gặp gỡ tiếp theo về chủ đề hiệp ước 
hòa bình sẽ cố gắng diễn ra trước chuyến đi thăm của Shinzo Abe đến Vladivostok dự Diễn 
đàn kinh tế phương Đông.  http://www.kommersant.ru/doc/3019563

Ngày 23/06/2016, Interfax

Chế độ của cảng Tự do sẽ được phổ biến đến tất cả các cảng chính của vùng Viễn Đông

Aleksandr Galushka tuyên bố là chế độ hiện hành ở Vladivostok của cảng Tự do sẽ được 
phổ biến đến năm quận hành chính của vùng Viễn Đông. Bộ trưởng nói rõ là “Trong phiên 
đọc cuối cùng, Duma Nga đã thông qua đạo luật mở rộng họat động của cảng Tự do 
Vladivostok tại quận Lazovsky ở vùng Primorsky, quận Vaninsky ở vùng Khabarovsky, khu 
vực Petropavlopsk – Kamchatsky ở vùng Kamchatka, quận Korsakovsky ở Xakhalin, khu vực 
Pevek ở Chukotka”. 

Những cảng này là các cảng đang họat động mà nhờ chế độ cảng – franko sẽ nhận được 
động lực mới để phát triển. А. Galushka bổ sung là lần đọc thứ ba cuối cùng của đạo luật 
này và dự kiến nó sẽ được chuyển đến Hội đồng Liên bang vào ngày 24/06.  http://www.interfax-
russia.ru/FarEast/news.asp?id=738068&sec=1671 (Russian)

Ngày 22/06/2016, Interfax

Yu. Trutnev: nhà nước cần nhận về phần mình những rủi ro đối với việc đóng những đội 
tàu thuyền đánh cá đầu tiên

Yu. Trutnev tuyên bố là “Nhà nước cần nhận về phần mình tất cả những rủi ro về việc đóng những 
đội tàu thuyền đánh cá đầu tiên. Chúng ta không thể giao phó nó cho các nhà đầu tư. Chúng ta 
phải nhận về phần mình những chi phí gián tiếp, chi phí cho cơ sở sản xuất và vv…”. Kết quả là “các 
nhà đầu tư sẽ có giá gốc, nó không được cao hơn so với giá ở Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ”. 
“Tất cả mọi khỏan còn lại, chúng ta sẽ trả bằng cách dùng chương trình của Bộ Công nghiệp và 
Thương mại, các khoản vay ưu đãi và các công cụ tài chính khác. Khi đó chúng ta sẽ có căn cứ để nói 
chuyện với các nhà đầu tư” – Ông Yu. Trutnev nói.  http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=737573

Ngày 17/06/2016, ТАSS

Đến tháng 07 Chính phủ ra quyết định cấp 20 tỉ dành cho cơ sở hạ tầng các dự án tại 
vùng Viễn Đông Liên bang  

Còn sáu dự án đầu tư ở vùng Viễn đông có thể nhận được trợ cấp nhà nước để phát triển cơ 
sở hạ tầng với tổng số tiền lên đến 20 tỉ rúp. Quyết định về việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà 
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nước cho nhà đầu tư sẽ được quyết định vào tháng 07 – ông Aleksandr Galushka thông báo.

“Hiện nay đây là 06 dự án đầu tư (số vốn đầu tư hơn 180 tỉ rúp) và số kinh phí từ ngân sách 
đến 20 tỉ - ông Aleksandr Galushka nói. – Đến cuối tháng 06 chúng tôi sẽ tổ chức một tiểu 
ban, khi đó tất cả sẽ rõ ràng”.  Những dự án trong lĩnh vực chế biến tài nguyên và giao vận 
đang cố gắng giành được trợ cấp nhà nước.  http://tass.ru/pmef-2016/article/3377088 (Russian)

NỀN KINH TẾ CỦA VÙNG VIỄN ĐÔNG

Ngày 23/06/2016, www.ria.ru

Từ ngày 01/07 các nhà đầu tư sẽ nhận được những ưu đãi mới tại vùng Viễn Đông
Từ ngày 01/07 những quy định của pháp luật bắt đầu có hiệu lực, mà quy định những ưu đãi 
thuế mới đối với các nhà đầu tư tại vùng Viễn Đông. Chúng ta đang nói về ưu đãi thuế đối với 
khai thác khóang sản. Ưu đãi đối với thuế lợi tức có thể sẽ được áp dụng từ 01 tháng Giêng 
năm sau. Ưu đãi đối với thuế lợi tức của các công ty và thuế khai thác khóang sản sẽ có giá trị 
10 năm. Hơn nữa đầu tự thự hiện sau ngày mùng 01 tháng Giêng năm 2013 cũng được tính. 
http://ria.ru/economy/20160623/1449793109.html

Ngày 20/06/2016, “Gudok”

Các cư dân của cảng Tự do Vladivodstok sẽ đầu tư hơn 4 tỉ rúp vào nền kinh tế Nakhodka

Chín công ty đã ký kết những thỏa thuận tương ứng với công ty cổ phần “Tập đòan phát 
triển vùng Viễn Đông”. Trong vòng năm năm các cư dân dự tính đầu tư 4,23 tỉ rúp vào việc 
thành lập các cơ sở sản xuất mới và hiện đại hóa các nhà máy hiện có và tạo ra 488 công 
việc mới. Những công ty nhận được quy chế cư dân, đầu tiên dự định phát triển ngành giao 
thông vận tải – giao nhận. Như công ty TNHH “Kaskad” thành lập “cảng khô” để xử lý và bảo 
quản các container, trong số đó có cả các kho bãi có mái che. Đầu tư ban đầu sẽ là 10 triệu 
rúp. Hiện nay đang tiến hành những họat động để hình thành khu đất, ký kết thỏa thuận về 
việc cung cấp thiết bị.  http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1340892

Ngày 18/06/2016, ТАSS

Hơn 50 nghìn chỗ làm việc mới sẽ xuất hiện ở vùng Viễn Đông trong 25 ngành 

Tổng giám đốc Cơ quan về phát triển nguồn nhân lực tại vùng Viễn Đông là Valentin Timakov 
đã thông báo về điều này. “Trong tương lai chúng tôi nhìn thấy 50 nghìn chỗ làm việc mới 
trong 25 ngành: đóng tàu, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, chế biến dầu 
khí và một số ngành khác. Trong khuôn khổ một nền kinh tế mới sẽ tạo ra những thay đổi 
hiện có – 12 Đặc khu phát triển ưu tiên, cảng Tư do Vladivostok, các dự án đầu tư, và cũng 
trong năm nay chúng tôi có thể tin tưởng nói về sáu nghìn chỗ làm việc mới mà sẽ xuất hiện 
tại địa phận vùng Viễn Đông. Đó là 16 nhà máy mới, vào năm sau sẽ có 41 nhà máy mới và 
hơn 20 nghìn chỗ làm việc mới” – ông ấy nói. Theo lời của V. Timakov thì trong năm nay lần 
đầu tiên đã đăng ký là dòng dân di cư khỏi vùng Viễn Đông đã dừng lại. http://tass.ru/pmef-2016/
article/3379909
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NHỮNG CƠ CHẾ MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA SỰ THÀNH 
CÔNG

Ngày 23/06/2016, www.rueconomics.ru

Những dòng du khách Trung Quốc tràn qua cầu mới ở Blagoveshensk
Dự án xây dựng cầu và đường cáp treo qua Amur giữa Blagoveshensk và Hắc Hà Trung Quốc, 
cũng như kế hoạch thành lập khu du lịch giải trí “Dặm vàng” sẽ tăng dòng du khách từ Trung 
Quốc đến vùng Amur từ 70 nghìn đến 1 triệu khách mỗi năm. Ông Igor Gorevoy – Bộ trưởng 
quan hệ kinh tế đối ngọai, du lịch và kinh doanh Priamuriy đã nói về điều này.

Theo lời ông Igor Gorevoy thì lãnh đạo liên bang và địa phương cần phải tiến hành việc hiện 
đại hóa cơ sở hạ tầng đường dọc biên giới, chính là – việc xây dựng các đối tượng và cải 
cách các quy định hải quan hiện hành để nhanh chóng thông quan cho khách du lịch.  http://
rueconomics.ru/180774-po-novomu-mostu-v-blagoveshchensk-hlynut-potoki-kitaiskih-turistov

Ngày 22/06/2016, www.ria.ru

Cảng Tự do Vladivostok đã ký kết thỏa thuận với hai nhà đầu tư 
Tập đòan phát triển vùng Viễn Đông đã ký kết thỏa thuận với các công ty “Tổ hợp Polymer” và 
“Vostokpromsnast” với tổng số vốn đầu tư hơn 42 triệu rúp. “Tổ hợp Polymer” – là xí nghiệp 
đang họat động sản xuất bao bì. Công ty có kế hoạch nhập khẩu từ Hàn Quốc thiết bị đắt 
tiền mà dùng chế độ khu tự do hải quan.

Công ty TNHH “Vostokpromsnast” tiến hành dự án về việc tổ chức sản xuất các thiết bị 
cho ngành công nghiệp đánh cá. Xưởng sẽ sản xuất lưới đánh cá với số sai lệch tối thiểu. 
Các nhà sản xuất sẽ mua nguyên vật liệu nội địa. http://ria.ru/economy/20160622/1449588618.
html#ixzz4CUtH8ZwI

Ngày 20/06/2016, www.eastrussia.ru

Một trong những nhà máy đầu tiên sản xuất vật liệu cách nhiệt từ bông bazan sẽ 
họat động tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Khabarovsk”
Ông Sergey Kolesnikov – Chủ tịch công ty nói rằng “Bây giờ trong nhà máy đang tiến hành 
khai thác thử nghiệm trước khi đưa vào họat động, còn một số chi tiết nhỏ, và vào tháng 08 
chúng tôi có kế hoạch chính thức khai trương việc sản xuất. Nhà máy của chúng tôi trở thành 
một trong những nhà máy đầu tiên trong khu vực “Rakitnoe” của Đặc khu phát triển ưu tiên 
“Khabarovsk”. 

Vốn đầu tư vào dự án là 1,86 tỉ rúp, công ty cũng có dự kiến đến năm 2020 sẽ xây dựng một 
nhà máy nữa trong khu vực – sản xuất xốp polystyrene ép đùn – trị giá 968 triệu rúp. Nó bắt 
đầu được xây dựng vào năm 2019 và dự định kết thúc trong vòng hai năm, nhà máy dự tính 
sẽ sản xuất ra 300 nghìn м3 vật liệu cách nhiệt trong một năm. Thời hạn hòa vốn đầu tư của 
dự án thứ nhất là – 8 năm, dự án thứ hai là – 9 năm. years. http://www.eastrussia.ru/news/zavod-po-
proizvodstvu-teploizolyatsii-iz-bazaltovoy-vaty-zarabotaet-v-tor-khabarovsk-odnim-iz-pervykh/
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Ngày 20/06/2016, www.dv.land.ru

Construction of new international yacht port breaks ground in Kamchatka
Vladimir Slabuka – Thư ký báo chí của “Tập đòan phát triển vùng Kamchatka” thông báo là: 
“Giai đọan đầu tiên được khởi công. Trong danh sách công việc của năm nay thì sẽ xây dựng 
lại tòa nhà hành chính của cảng. Chuẩn bị các triền đà để giữ các thuyền buồm và canô vào 
mùa đông”.

Hiên nay tập đòan đang tìm kiếm các chuyên gia mà sẽ sọan thảo và trình bày những giải 
pháp của mình về hình thức của cảng quốc tế tương lai. Trong dự án của khu vực sẽ có những 
bến đỗ cho các lọai thuyền buồm và canô đến 150 chỗ, khu vực để bảo dưỡng và bảo quản 
chúng, khu kinh doanh dành cho các công ty du lịch và các cửa hàng quà lưu niệm và viện 
bảo tàng, cũng như khu dạo chơi dành cho du khách và dân địa phương. Khả năng xây dựng 
nhà hàng và các khách sạn cũng được thảo luận. Trong tương lai bên cạnh cảng thuyền 
buồm, trong khuôn khổ thực hiện các dự án của Đặc khu phát triển ưu tiên “Kamchatka” sẽ 
xuất hiện bến đậu cho các tàu du lịch lớn. http://dv.land/news/7295


