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TIN TỨC VỀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày 04/07/2016, ТАСС

Primorie chờ đợi từ Diễn đàn kinh tế phương Đông những hợp đồng đầu tư không 
dưới 100 tỉ rúp
Vladimir Miklushevsky ra tuyên bố khi phát biểu trước các thành viên Mediatour Nga – 
Trung do thông tấn xã TASS và “Nhân dân nhật báo” tổ chức. Như vậy số tiền của các hợp 
đồng đầu tư sẽ được ký tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 2 cần phải không thấp 
hơn mức năm ngóai.  http://tass.ru/ekonomika/3427275

Ngày 04/07/2016, Tin tức buổi tối của Petropavlovsk

Ở Kamchatka bắt đầu cuộc tuyển chọn các doanh nhân sẵn sàng giới thiệu những 
dự án đầu tư của mình tại Diễn đàn kinh tế phương Đông
“Để tham gia vào cuộc tuyển chọn thì cần phải điền vào đơn trên trang chính thức của 
Diễn đàn kinh tế phương Đông và gửi những tài liệu bổ sung. Để giới thiệu cho các nhà 
đầu tư nước ngòai thì cần chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Anh” – người ta nói trong cơ quan 
đầu tư và kinh doanh vùng Kamchatka như thế. http://www.vestipk.ru/?id=33568

Ngày 30/06/2016, www.primgazeta.ru

Thời hạn nhận đơn của các dự án đầu tư tại Diễn đàn kinh tế phương Đông được gia 
hạn đến 10/07

Theo số liệu của Bộ phát triển vùng Viễn Đông thì hiện nay nhận được 46 đơn của các dự án 
đầu tư, hơn một nữa trong số đó đang trong giai đọan thực hiện. Đa số các dự án liên quan 
đến những lĩnh vực như: đánh cá, giao vận, nông nghiệp, kim lọai màu và du lịch. Tổng khối 
lượng đầu tư theo các dự án là 1,1 tỉ rúp. Tổng khối lượng nhu cầu đầu tư là — 376 tỉ rúp. 
Đa số các dự án đầu có kế hoạch thực hiện trên địa phận vùng Primorsky và Khabarovsky.  
http://primgazeta.ru/news/accepting-applications-investment-east-economic-forum-have-extended
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Ngày 30/06/2016, www.forumvostok.ru

Phát triển nguồn vốn nhân lực sẽ được thảo luận tại Diễn đàn kinh tế phương Đông

Một trong những chủ đề của Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ là phát triển nguồn vốn nhân lực. 
Tại diễn đàn lập kế hoạch thảo luận tiểu ban “Cung cấp cho các nhà đầu tư những nguồn nhân 
lực: giải pháp “chìa khóa trao tay”. 

Vùng Viễn Đông gặp phải sự thiếu hụt nguồn lao động. Theo lời của lãnh đạo Cơ quan về phát 
triển nguồn vốn nhân lực tại vùng Viễn Đông là Valentina Timakiva thì sự phát triển kinh tế của 
khu vực sẽ tạo tiền đề cho mức tăng trưởng đáng kể việc làm trong một số ngành nghề. Đến 
năm 2021 tại các xí nghiệp mới của Đặc khu phát triển ưu tiên và cảng Tự do Vladivostok sẽ tạo 
ra hơn 47 nghìn việc làm. Bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các công ty họat 
động tại Đặc khu phát triển ưu tiên và cảng Tự do Vladivostok – đó là nhiệm vụ quan trọng để 
phát triển vùng Viễn Đông. http://bit.ly/29b2l67

Ngày 28/06/2016, Sina Finance

Yury Trutnev tuyên bố là Nga và Trung Quốc sẽ ký kết hai dự án tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông 

Cơ quan thông tấn Trung Quốc “Sina” đề cập đến tuyên bố của Yuri Trutnev và công bố việc ký kết một 
thỏa thuận về sự khởi công hai dự án ở vùng Viễn Đông Nga. Văn bản cần phải được ký trong khuôn 
khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông. http://finance.sina.com.cn/roll/2016-06-28/doc-ifxtmses1339530.shtml 
 
Ngày 28/06/2016, www.forumvostok.ru

Tại diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ giới thiệu các công viên và khu bảo tồn quốc gia 
của vùng Viễn Đông

Bộ trưởng tài nguyên Liên bang Nga là Sergey Donskoy tuyên bố: “Gần như tất cả những dự 
án lớn về khai thác khóang sản đang thực hiện, cũng như tương lai sẽ được giới thiệu. Cũng 
như những khu được bảo vệ đặc biệt: công viên quốc gia, khu bảo tồn nằm ở vùng Viễn 
Đông. Chúng tôi muốn rằng có càng nhiều du khách được biết về những địa danh độc đáo 
này”. 

Trong thời gian Diễn đàn Bộ trưởng tài nguyên Liên bang Nga sẽ trình bày các dự án về du 
lịch sinh thái. “Tiềm năng đầu tư, nền kinh tế của vùng Viễn Đông dựa vào tiềm năng thiên 
nhiện độc đáo. Chính vì thế những nguồn tài nguyên nhiên nhiên cho phép thống nhất ở đó 
những mục đích kinh tế và sinh thái” – Ông S. Donskoy kể. http://bit.ly/29y2Tm1

Ngày 28/06/2016, www.forumvostok.ru

Diễn đàn kinh tế phương Đông có thể phát triển ngành du lịch tại vùng Viễn Đông

Sergey Korneev – Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về du lịch cho rằng: “Tại vùng Viễn Đông, 
du lịch – là một trong những động lực chính của sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm 
và cơ sở hạ tầng mới. Vùng Viễn Đông đối với ngành du lịch – đó là tài nguyên, còn đối với 
vùng Viễn Đông –  là đầu tư bắt nền kinh kế họat động”.

Theo ý kiến của ông thì diễn đàn cần hỗ trợ ngành du lịch và trở thành một nơi 
quan trọng cho những cuộc kết nối kinh doanh mới. Trong thời gian Diễn đàn 
thì chủ đề ngành du lịch sẽ là một trong những chủ đề chính. http://bit.ly/297W0ql 
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NHỮNG CƠ CHẾ MỚI ĐỂ PHÁT T
Ngày 01/07/2016, Interfax

Mối quan tâm của giới kinh doanh Nhật Bản và Trung Quốc đối với các dự án ở Nga 
ngày càng tăng

Nhật Bản và Trung Quốc có kế hoạch gửi đến Diễn đàn kinh tế phương Đông những phái 
đòan đại diện, trong đó bao gồm “những đối thủ thực sự sẽ ra quyết định” – Yury Trutnev Đại 
diện tòan quyền của Tổng thống ở vùng Viễn Đông Liên bang tuyên bố.

Phó Thủ tướng nói: “Trong tình hình giữa Nga và Nhật Bản có sự thay đổi năng động đáng 
kể. Mối quan tâm của giới kinh doanh Nhật Bản (đối với các dự án ở Nga) trở nên nhiều hơn”. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=740633&sec=1671

Ngày 30/06/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Yury Trutnev: Các Thị trưởng cần đóng vai trò chính trong sự phát triển của các cảng tự do

Tại phiên họp của Tiểu ủy ban về các vấn đề thực hiện các dự án đầu tư ở vùng Viễn Đông và khu 
vực Baikan, ông Yury Trutnev đã giao phó cho các Thị trưởng của tất cả khu vực Viễn Đông cần tổ 
chức họat động để quản lý các cảng tự do.

Ông Yu. Trutnev lưu ý là: “Bộ phát triển vùng Viễn Đông và chính cá nhân tôi sẽ lãnh đạo ủy ban 
Giám sát cảng Tự do Vladivostok. Chúng ta cần nhanh chóng để không mất nhịp độ và suy nghĩ 
thật thấu đáo là cần tổ chức hệ thống quản lý từng địa phận như thế nào”. Theo ý kiến Đại điện tòan 
quyền của Tổng thống thì Các Thị trưởng cần đóng vai trò chính trong sự phát triển của các cảng tự 
do. “Tôi đề nghị hãy sẵn sàng với trách nhiệm này. Tôi sẽ đến, chúng ta sẽ tìm hiểu và cùng làm việc. 
Nhưng để chế độ có được hiệu quả, thì cần phải thực hiện việc này hàng ngày. Gánh nặng phát 
triển các khu vực sẽ tăng. Tôi sẽ rất quan tâm theo dõi tính năng động”.  http://minvostokrazvitia.ru/press-
center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4409

Ngày 30/06/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Các thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ các hạn ngạch đầu tư để sự phát triển ngành thủy sản 

Hội đồng Liên bang ủng hộ dự luật về bổ sung những thay đổi trong luật “Về đánh cá và bảo 
vệ tiềm năng thủy sinh” và những văn bản luật pháp khác của Liên bang trong việc hòan thiện 
phân phối hạn ngạch khai thác (đánh bắt) các lọai tiềm năng thủy sinh. Theo kết quả bỏ phiếu 
thì đạo luật được gửi cho Tổng thống ký. 

Theo pháp luật thì một cơ chế mới để phát triển ngành được áp dụng – những hạn ngạch 
(đánh bắt) các nguồn tài nguyên thủy sinh cho mục đích đầu tư. Nhà đầu tư khi nhận được 
quyền đánh bắt cá thì sẽ chịu trách nhiệm mua tàu Nga hoặc thành lập nhà máy chế biến cá. 
Như vậy, việc sử dụng hạn ngạch sẽ góp phần vào việc đổi mới hạm đội và hiện đại hóa các cơ 
sở hạ tầng ven bờ. 

Dự luật còn xem xét việc tăng thời hạn sử dụng cố định thị phần của hạn ngạch từ 10 đến 15 
năm. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4408



TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

4

Ngày 29/06/2016, “Vốn vùng Viễn Đông”

Các ưu đãi về khai thác khóang sản dành cho các nhà đầu tư ở vùng Viễn Đông bắt đầu được 
áp dụng từ 01/07

Luật về những ưu đãi dành cho các nhà đầu tư ở vùng Viễn Đông mà đầu tư không dưới 50 triệu rúp 
để sản xuất trong địa phận Đặc khu phát triển ưu tiên, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Từ ngày 
này có thể sử dụng ưu đãi thuế khai thác khóang sản. http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_29.06.2016_8435_
lgoty-po-ndpi-dlja-investorov-na-dalnem-vostoke-nachnut-primenjat-s-1-ijulja.html

Ngày 27/06/2016, ТАSS

Yury Trutnev: mọi người cần hiểu là không cần rời khỏi vùng Viễn Đông

Phỏng vấn ông Yury Trutnev: những triển vọng tham gia của Nhật Bản và Trung Quốc vào Diễn đàn 
kinh tế phương Đông, hợp tác Nga – Trung và phát triển vùng Viễn Đông.  

“Ở vùng Viễn Đông nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, bây giờ đang tiến hành xây dựng hơn 200 xí 
nghiệp mà mọi người cần phải làm việc ở đó. Họ cần phải hiểu là không cần rời bỏ vùng Viễn 
Đông. Biến đổi này đang diễn ra trong năm nay, ngày càng ít người rời đi, giảm xuống 10 lần” – Yury 
Trutnev nhấn mạnh.  http://tass.ru/opinions/interviews/3403266 

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 04/07/2016, hãng thông tấn RIA

Putin đã ký luật phê chuẩn thỏa thuận về họat động của “Vietsopetro”

Tổng thống Putin đã ký luật Liên bang về phê chuẩn thỏa thuận giữa văn phòng các Bộ 
trưởng Liên bang Nga và Việt Nam về quan hệ hợp tác tương lai trong lĩnh vực thăm dò địa 
chất, khai thác dầu khí trên lãnh thổ Nga trong khuôn khổ công ty liên doanh “Rusvietpetro”. 
http://ria.ru/economy/20160703/1457370893.html#ixzz4DQYI8bMM

Ngày 01/07/2016, hãng thông tấn RIA 

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông sẽ cấp 4,6 tỉ rúp cho ba dự án mới

Tiểu ủy ban Chính phủ Liên bang Nga về vấn đề thực hiện các dự án đầu tư ở vùng Viễn Đông đã 
chọn được ba dự án đầu tư để tài chính từ kinh phí của Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và khu vực 
Baikan – ông Yury Trutnev thông báo.

Những đơn vị nhận được ưu tiên kinh phí từ Quỹ phát triển vùng Viễn Đông là: công ty giao vận 
“Bưu điện Nga” ở vùng Khabarosky với số vốn 5,7 tỉ rúp (đầu tư của quỹ – là 1,8 tỉ rúp), xây dựng giai 
đọan thứ hai và thứ ba nhà máy chế biến đậu nành tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Belogorsk” với số 
vốn 5,8 tỉ rúp (đầu tư của quỹ – là 2,14 tỉ rúp) và nhà máy liên hợp tuyển khóang Ozernưi: xây dựng 
cơ sở hạ tầng giao thông trị giá trị 72,9 tỉ rúp (đầu tư của quỹ  — 630 tỉ rúp). Tuy nhiên quyết định 
của nhà máy liên hợp tuyển khóang Ozernưi đang bị hõan lại: “Dự án có kế hoạch khai thác quặng 
chì – kẽm nằm không xa hồ Baikan. Cần phải kiểm tra cẩn thận vì mỏ này nằm trong khu bảo vệ 
của hồ Bailkan” – ông Yu. Trutnev nói. Nếu không phát hiện ra những rủi ro, thì dự án nhà máy liên 
hợp tuyển khóang Ozernưi sẽ nhận được kinh phí, nếu những tồn tại rủi ro thì dự án sẽ bị từ chối.  
http://ria.ru/economy/20160630/1455099205.html#ixzz4D94kfgJq
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Ngày 30/06/2016, www.interfax-russia.ru

Bộ phát triển vùng Viễn Đông chờ đợi khỏan vốn nước ngòai vào các cảng vùng Viễn Đông 
sau khi phát triển chế độ cảng tự do

Hội đồng Liên bang chuẩn y bổ sung sửa đổi trong luật liên bang về các Đặc khu ưu tiên phát triển 
kinh tế - xã hội và luật liên bang về cảng Tự do Vladivostok. 

Căn cứ vào văn bản thì chế độ của cảng tự do sẽ xuất hiện ở vùng Khabarovsky (quận Vaninsky), 
tỉnh Xakhalinsky (quận Korsakovsky), vùng Kamchatka (Petropavlopsk – Kamchatsky), khu tự 
trị Chukotsky (Pevek) và vùng Primorsky (quận Lazovsky). http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=740302&sec=1679

Ngày 30/06/2016, www.interfax-russia.ru

Chế độ cảng tự do sẽ giúp vùng Khabarovsky thu hút thêm vốn đầu tư

“Mở rộng chế độ cảng tự do ở quận Vaninsky thuộc vùng Khabarovsky cho phép tạo thêm 2,6 
nghìn công ăn việc làm và thu hút hơn 40 tỉ rúp đầu tư”– Phòng báo chí chính phủ địa phương 
tuyên bố. Hiện nay trên phạm vi của quận đang thực hiện một số dự án đầu tư, bao gồm việc xây 
dựng ga của công ty “Xakhatrans”.  http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=738998&sec=1671

 

NHỮNG CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: CÁC CÂU CHUYỆN CỦA SỰ THÀNH CÔNG
Ngày 01/07/2016, www.interfax-russia.ru

Yakutya sẽ giới thiệu dự án thành lập tổ hợp nghỉ dưỡng tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông

Chính quyền Yakutya xem xét tìm kiếm nhà đầu tư để xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng của nước 
cộng hòa “Abalakh” tại quận Megino - Kangalassky. Dự án “Abalakh” – là tạo nên một tổ hợp 
nghỉ dưỡng hiện đại trên cơ sở của trung tâm điều dưỡng y khoa và phục hồi chức năng 
“Sosnovka”. 

Dự án xem xét việc xây dựng các tòa nhà: chữa trị - phục hồi có 120 chỗ, khu nghỉ dưỡng 
với 60 giuờng, khu ẩm thực và các cơ sở hạ tầng khác. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=740642&sec=1671

Ngày 29/06/2016, hãng thông tấn RIA

Các nhà đầu tư Ấn Độ quan tâm đến Đặc khu phát triển ưu tiên “Mikhailovsky” ở Primoriy

Đại sứ đặc mệnh tòan quyền nước Cộng hòa Ấn Độ là Pankaj Saran tuyên bố “Chúng tôi có mối 
quan tâm to lớn đến luật pháp của các bạn và cho chúng tôi những cơ hội mới. Chúng tôi cho rằng 
Đặc khu phát triển ưu tiên “Mikhailovsky” là hướng phát triển ưu tiên, nơi mà dành cho ngành nông 
nghiệp sự quan tâm đặc biệt. Các nhà đầu tư Ấn Độ quan tâm đến sự phát triển của Đặc khu phát 
triển ưu tiên này”.  http://ria.ru/economy/20160629/1454006798.html#ixzz4D8oa5fcu
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Ngày 29/06/2016, www.interfax-russia.ru

Cư dân Đặc khu phát triển ưu tiên “Beringovsky” xây dựng ở Chukotka một bãi mới chứa chất 
thải sinh họat cứng trên diện tích 35 nghìn м3 mỗi năm

Công ty TNHH “Công ty vận tải Anadưirskaya” xây dựng ở Chukotka một bãi mới chứa chất thải sinh 
họat cứng với công suất 35 nghìn м3 mỗi năm, tổng giá trị đầu tư sẽ là hơn 24 triệu rúp. Thỏa thuận 
tương ứng đã được ký kết vào thứ Tư giữa công ty cổ phần “Tập đòan phát triển vùng Viễn Đông” 
(công ty quản lý dự án cảng Tự do Vladivostok và đặc khu phát triển ưu tiên tại vùng Viễn Đông) với 
công ty TNHH “Công ty vận tải Anadưirskaya”.

Ngòai ra “Tập đòan phát triển vùng Viễn Đông” ký kết thỏa thuận với công ty TNHH “AKSU” về việc 
hiện đại hóa trạm lọc nước của quận Anađưir, công ty dự kiến đầu tư vào dự án này hơn 27 triệu 
rúp. Sau khi hòan thành việc hiện đại hóa thì quá trình công nghệ lọc nước uống sẽ được chuyển 
sang chế độ tự động.

Hai dự án sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Đặc khu phát triển ưu tiên “Beringovsky”. http://www.
interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=739774&sec=1671

Ngày 28/06/2016, www.ysia.ru

Cầu bắc qua Lena dự kiến xây dựng trong vòng 6 năm

Nghị định thư cuối cùng được ký tại phiên họp của Ủy ban liên chính phủ Nga – Trung Quốc cho 
biết là cây cầu bắc qua Lena có thể được xây dựng trong vòng sáu năm tới, có khả năng sớm hơn. 

Alexey Zagorenko – Tổng giám đốc Cơ quan xúc tiến đầu tư Yakutia nhấn mạnh “Từ năm 2014 
chúng tôi tiến hành các cuộc đàm phán với các công ty Trung Quốc. Chính phủ Yakutia hòan thành 
một công việc to lớn về phối hợp họat động và sọan thảo ra các văn bản. Chúng tôi phát triển mối 
quan hệ hợp tác trong những lĩnh vực khác”.

Trước đó, lãnh đạo nước cộng hòa Egor Borisov đã tham gia vào cuộc họp thứ ba của Ủy ban liên 
chính phủ Nga – Trung về hợp tác đầu tư tại Bắc Kinh. Các sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Phó 
Thủ tướng Nga Igor Shuvalov và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ. Hai bên đã xem xét và 
đưa vào nghị định thư 66 dự án chung với tổng trị giá khoảng 90 tỷ đôla Mỹ, trong số đó – ba dự 
án dự kiến thực hiện tại Yakutia.  http://ysia.ru/glavnoe/most-cherez-lenu-planiruyut-postroit-v-techenie-shesti-let/


