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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
Ngày 29/07/2016, www.forumvostok.ru

Dự án tuyến đường sắt từ Trung Quốc đến cảng Zarubino sẽ được giới thiệu tại Diễn 
đàn kinh tế phương Đông 
Bộ trưởng giao thông vận tải Liên bang Nga Maksim Sokolov tuyên bố “Đối tác của chúng 
tôi hứa nghiên cứu các thông số của dự án để giới thiệu nó tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông. Nhưng trước khi đầu tư kinh phí vào dự án, chúng tôi cần phải nhìn thấy nó làm việc 
như thế nào, sau đó mới ra quyết định. Đây là một khoản đầu tư khổng lổ, sẽ không có bất 
kỳ nhà đầu tư nào sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như thế mà không hiểu được dự án thí 
điểm hoạt động ra sao”. 

Trước đó, trong khuôn khổ SPIEF – 2016, Tổng thống Vladimir Putin đã tiến hành cuộc 
hội đàm với người đồng sáng lập Hyperloop One là Shervin Pishevar, trong cuộc gặp gỡ 
Tổng thống hứa hỗ trợ dự án vận chuyển hàng hóa bằng đường cao tốc. Bộ trưởng giao 
thông vận tải Liên bang Nga đề nghị Trung Quốc xây dựng một đoạn thí điểm của đường 
cao tốc từ Trung Quốc đến các cảng Zarubino ở Primorie. https://forumvostok.ru/na-vostochnom-
ekonomicheskom-forume-predstavyat-proekt-skorostnogo-zheleznodorozhnogo-marshruta-iz-kitaya-v-port-
zarubino/

Ngày 28/072016, www.primorsky.ru

Phó Thủ tướng Yury Trutnev kiểm tra công tác chuẩn bị của trường ĐHTH Liên bang 
vùng Viễn Đông sẵn sang cho Diễn đàn kinh tế phương Đông
Đại diện toàn quyền của Tổng thống đã đến thăm địa điểm diễn ra chương trình làm việc 
trong khuôn viên của Trường: các phòng họp, khu vực triển lãm. Trong khi thị sát Phó thủ 
tướng đã đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh. 
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Dọc theo bờ của vịnh Ayaks, trong khuôn khổ lễ hội “Các đường phố vùng Viễn Đông” đại 
diện của các khu vực thuộc vùng Viễn Đông và chính quyền liên bang đã giới thiệu những 
dự án ở trong các gian hàng. Từ ngày 01 đến 04/09 trên đảo Russky sẽ diễn ra khoảng 20 
cuộc triển lãm. Chín chủ thể của vùng Viễn Đông sẽ chiếm vị trí chính tại lễ hội. Đại diện 
toàn quyền của Tổng thống nhấn mạnh rằng: mỗi khu vực cần phải giới thiệu chính mình 
làm sao để các vị khách của lễ hội cảm thấy muốn đến tham quan nó. http://primorsky.ru/
news/115103/

Ngày 28/07/2016, www.Vladnews.ru

Kiểm tra khả năng sẵn sàng của các khách sạn tại Promory để phục vụ Diễn đàn kinh 
tế phương Đông

Một nhóm làm việc đặt biệt đã kiểm tra khách sạn 5 sao “Hyundai” và khách sạn 4 sao “Astoria” 
và kết luận: hai khách sạn đã sẵn sàng đón khách cấp cao. 

Các khách sạn được khuyến cáo là cần chú ý đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng phục vụ. 
Đặc biệt là trong mỗi phòng cần phải đặt những cuốn sách thông tin nhỏ để những vị khách 
tham dự EEF có thể dễ dàng định hướng. Theo thông tin của Giám đốc Sở du lịch vùng là 
Konstantin Sestakov thì cho đến hôm nay danh sách các khách sạn đã được lập để giới thiệu 
cho các vị khách tham dự. Trong danh sách có gần 30 khách sạn gồm 5,5 nghìn phòng. http://
vladnews.ru/3975/novosti/otelyam-rekomendovano-ozabotitsya-bukletami-vef.html

Ngày 28/07/2016, Tin tức RIA

Kamchatka sẽ giới thiệu các dự án đầu tư với tổng số vốn gần 30 tỉ rúp tại Diễn đàn 
kinh tế phương Đông
Trong số những dự án chính có tổ hợp sân bay và các dự án trong lĩnh vực chế biến và 
đánh bắt cá. Nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch cũng sẽ được giới thiệu tại EEF – ví dụ 
như xây dựng đồng thời nhiều khách sạn tại Kamchatka. Đặc biệt một dự án quy mô lớn 
của Đặc khu phát triển ưu tiên “Kamchatka” sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn. Dự án bao gồm 
việc xây dựng nhà ga cho sân bay chính của vùng, sân bay dành cho ngành hàng không 
nhỏ, cũng như xây dựng tổ hợp nhà kính. 
http://ria.ru/economy/20160728/1473020766.html#ixzz4Fho6rDbM

Ngày 27/07/2016, Interfax 

Cúp khúc côn cầu trên băng (Hockey) EEF - 2016 sẽ diễn ra ở Vladivostok
Một chương trình thể thao phong phú sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của VEF. Cụ thể, 
vào ngày 02/09 trên sân băng của cung thể thao “Fetisov Arena” sẽ diễn ra trận hockey 
huyền thoại đội tuyển Night Hockey League đấu với đội những người tham dự EEF. Vào 
ngày đó cũng sẽ có giải chạy việt dã ủng hộ việc bảo vệ loài hổ Amur và báo vùng Viễn 
Đông. Người ta dự kiến tổ chức buổi tập thể dục fitnees cho các thành viên tham dự Diễn 
đàn, buổi tập võ thuật và những trò chơi tập thể của vùng Viễn Đông.

Ngoài ra, ngày 01 và 02/09 sẽ diễn ra cuộc thi đấu của bộ môn đua thuyền buồm “Plat – 25”. 
Để tạo thuận lợi cho khách tham dự diễn đàn người ta sẽ tổ chức truyền trực tiếp online 
cuộc đua thuyền trên những màn hình đặc biệt được đặt ở trong khuôn viên trường ĐHTH 
Liên bang vùng Viễn Đông. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=748369&sec=1671
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Ngày 26/07/2016, www.forumvostok.ru

Giới thiệu về Diễn đàn kinh tế phương Đông cho các đại sứ và đại diện các cơ quan 
ngoại giao của các nước châu Á – Thái Bình Dương
Giám đốc Sở bảo đảm việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ phát triển vùng Viễn Đông 
là Aleksandr Krutikov và Phó giám đốc Quỹ “Roscongress”, Giám đốc  Diễn đàn kinh tế 
phương Đông là Igor Pavlov đã công bố những dự án đầu tư triển vọng của Nga và nước 
ngoài sẽ được giới thiệu tại EEF – 2016. Những sự kiện chính của chương trình làm việc và 
các sự kiện văn hóa tại EEF – 2016 cũng được thông báo rộng rãi.

Tham dự buổi giới thiệu có các vị đại sứ của các nước như: Brunei – Darussalama, Malaixia, 
New Zealand, đại diện của các cơ quan ngoại giao như: Úc, Cộng hòa Banglades, Việt Nam, 
Ấn Độ, Indonexia, Vương quốc Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Hàn Quốc, Lào, Mông 
Cổ, Liên bang Cộng hòa Mianma, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepan, Singapore, Vương 
quốc Thái Lan, Cộng hòa Philippin, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Srilanka, Nhật Bản. 
https://forumvostok.ru/v-moskve-proshla-prezentatsiya-vef-2016-poslam-i-predstavitelyam-diplomaticheskih-
missij-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona/

Ngày 26/07/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ thảo luận việc thực hiện chính sách kinh tế mới ở 
vùng Viễn Đông
Theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông Aleksandr Osipov, việc thảo 
luận chính sách kinh tế mới được thực hiện ở vùng Viễn Đông sẽ là nội dung chính của 
chương trình nghị sự tại EEF – 2016. 

Thứ trưởng Liên bang Nga về phát triển vùng Viễn Đông nhấn mạnh rằng “Vào năm ngoái 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cùng thực hiện được rất nhiều việc. 12 Đặc khu 
phát triển ưu tiên đã được thành lập. 159 nhà đầu tư tỏ ý mong muốn tiến hành những dự 
án với tổng số kinh phí đầu tư hơn 507 tỉ rúp tại các Đặc khu phát triển ưu tiên. Tất cả các 
văn bản cần thiết của 65 dự án đã được ký kết. Cảng Tự do Vladivostok đã đi vào hoạt động. 
Công ty quản lý Cảng Tự do Vladivostok nhận được 102 đơn chính thức từ các nhà đầu tư 
với tổng số vốn đầu tư là hơn 167 tỉ rúp. 52 thỏa thuận đã được ký kết”. 

Những dự án đầu tư mới trở thành hiện thực nhờ có nguồn tài chính từ kinh phí của Quỹ 
phát triển vùng Viễn Đông. 10 dự án đầu tư được công nhận ưu tiên. Tổng giá trị của chúng 
là 171,9 tỉ rúp, đầu tư của Quỹ – 15,8 tỉ rúp. 
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4473

Ngày 25/07/2016, Interfax

Miễn thị thực vào Liên bang Nga trong vòng 01 tuần đối với các đại biểu nước ngoài 
của Diễn đàn kinh tế phương Đông
Quyết định về việc miễn thị thực đối với các đại bểu tham dự diễn đàn được Bộ phát triển 
vùng Viễn Đông soạn thảo. “Dự thảo nghị định quy định thời hạn nhập cảnh vào Nga của 
các  công dân nước ngoài và những người không có quốc tịch liên quan đến việc tham dự 
vào diễn đàn – từ ngày 30/08 đến 05/09/2016” – đã được xác nhận.  http://www.interfax-russia.
ru/FarEast/news.asp?id=747582&sec=1671
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CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 01/08/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Yury Trutnev: cơ sở pháp lý của “Hecta vùng Viễn Đông” sẽ được hoàn thiện

Cụ thể, Nga dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình cấp “hecta vùng Viễn Đông”, đồng thời những sửa đổi 
bổ sung sẽ được đưa vào trong văn bản quy phạm pháp luật của Liên bang. 

Hiện nay việc đăng ký nhận đất mất khoảng 30 ngày. Việc giảm thời hạn xem xét đơn cho phép 
người dân nhanh chóng có thể nộp đơn mới trong trường hợp bị từ chối lần đầu do những lỗi 
kỹ thuật. “Khi luật có hiệu lực toàn bộ, thì số lượng người sẽ tăng lên đáng kể. Chúng tôi cần sử 
dụng tất cả những khả năng hiện có của mình để khuyến khích hoạt động của người dân – Phó 
Thủ tướng Yury Trytnev nhấn mạnh – Chúng tôi có chương trình để hỗ trợ nông nghiệp và hoạt 
động kinh doanh. Những mức thuế ưu đãi về vay tín dụng để xây dựng nhà ở và khả năng đưa cơ 
sở hạ tầng đến các khu dân cư theo đơn tập thể cũng đã được nghiên cứu”.  http://minvostokrazvitia.
ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4485

Ngày 29/07/2016, Interfax

Trutnev giải thích sự chậm trễ tiến hành đơn giản hóa chế độ thị thực tại cảng Tự do 
Vladivostok bởi những rủi ro nhập cư

Việc tiến hành đơn giản hóa chế độ thị thực đối với người nước ngoài đáng ra phải bắt đầu có 
hiệu lực tại cảng Tự do Vladivostok từ ngày 01/07 đã bị hoãn lại do tình hình biến đổi trên thế giới, 
ông Yury Trutnev thông báo. “Thời hạn tiến hành đơn giản hóa chế độ thị thực đã không được 
đảm bảo. Nguyên nhân đơn giản là – tình hình biến động trên thế giới, những dòng người nhập 
cư sẽ xuất hiện, trong số đó, có cả vùng Viễn Đông” – ông Yury Trutnev nói.

Để ngăn chặn những hiểm họa nhập cư, cơ cấu đơn giản hóa chế độ thị thực đã được điều chỉnh 
lại. Nó bắt đầu hoạt động chỉ sau khi hiện đại hóa hệ thống thông tin “MIR”, các cửa khẩu qua biên 
giới và thử nghiệm hệ thống.  http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=749148&sec=1671

Ngày 29/07/2016 года, Interfax

Những chủ sở hữu “hecta vùng Viễn Đông” sẽ nhận được ưu đãi vay thế chấp khi xây 
dựng nhà ở

“Chúng tôi đã thỏa thuận với Cơ quan về vay tín dụng thế chấp là chúng tôi sẽ làm đưa ra vay 
ưu đãi tối đa” – Yury Trutnev nói trong buổi họp tổng kết việc thực hiện dự án “thí điểm” của luật 
về “hecta vùng Viễn Đông”. Ông còn bổ sung là loại hình trợ giúp đặc biệt sẽ được cung cấp cho 
những chủ sở hữu hecta vùng Viễn Đông có mong muốn xây dựng nhà ở trong khuôn khổ đơn 
đề nghị tập thể. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=749111&sec=1671

Ngày 27/07/2016, Interfax

Bộ phát triển vùng Viễn Đông chờ đợi tăng trưởng dân số tại vùng Viễn Đông lên 8 
triệu người đến năm 2030

Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông, sự ổn định dân số ở mức 6,2 – 6,3 triệu người đến 
năm 2020 và bảo đảm những điều kiện để tăng trưởng tiếp theo trên cơ sở phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững của các khu vực đến 8 triệu người vào năm 2030 là mục tiêu chiến lược phát triển 
nhân khẩu của vùng Viễn Đông đến năm 2030.
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Việc phân tích thị trường lao động do Bộ tiến hành đã chứng minh, nhờ có sự kích hoạt tăng 
trưởng nền kinh tế của khu vực vĩ mô, mà đến năm 2021 ở vùng Viễn Đông Liên bang dự kiến sẽ 
tạo ra gần 80 nghìn công ăn việc làm, trong số đó 27,2 nghìn việc làm trong các doanh nghiệp của 
đặc khu phát triển ưu tiên và hơn 20 nghìn việc làm trong khuôn khổ của cảng Tự do Vladivostok. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=748316&sec=1671

Ngày 27/07/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Vùng Viễn Đông sẽ nhận bổ sung hơn 600 triệu rúp để phát triển nông nghiệp

Hệ số tài chính ưu đãi đã được áp dụng trong việc phân bổ ngân sách cho các khu vực của 
vùng Viễn Đông. Vào quý II / 2016 chúng đã được đưa vào chương trình quốc gia về phát triển 
nông nghiệp và điều tiết thị trường sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu và thực phẩm giai đoạn 
2013–2020. 

Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông là Artur Niyazmetov nhận xét “Việc sử dụng hệ số tăng 
khi thực hiện việc phân bổ các khoản tài trợ trong khuôn khổ chương trình Quốc gia là yếu tố 
khuyến khích phát triển lãnh thổ vùng Viễn Đông. Ngoài ra, chúng tôi ủng hộ quá trình thành 
lập các chương trình nhỏ hơn trong chương trình Quốc gia hiện có”. Ông còn nói rõ là việc áp 
dụng hệ số nâng cao (1,3) và 5% mức đồng tài trợ đối với các chủ thể vùng Viễn Đông khi phân 
bổ các khoản tài trợ trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Môi trường dễ tiếp cận” giai đoạn 
2011 – 2020” cho phép bổ sung thu hút vốn vào năm 2016 cho khu vực vĩ mô là 52 triệu rúp.  
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4475

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 27/07/2016, www.fishnews.ru

Đánh bắt được gần 130 nghìn tấn cá đỏ ở vùng Viễn Đông

Từ đầu mùa cá hồi ở lưu vực vùng Viễn Đông đã đánh bắt được 128 nghìn tấn cá hồi Thái Bình 
Dương – tăng 36% so với mức của năm 2014 г. Vùng Kamchatka cho thấy sản lượng tốt nhất. 
Việc đánh bắt cá đỏ đã được thảo luận tại phiên họp của cơ quan điều hành mùa đánh bắt cá, do 
Phó giám đốc cơ quan Liên bang về thủy sản là Vasili Sokolov chủ trì theo hình thức hội nghị trực 
tuyến. Ông nhấn mạnh là ở vùng Kamchatka đã đánh bắt được 84 nghìn tấn cá hồi, tăng 27,4% 
so với cùng kỳ năm 2014. Ở tỉnh Xakhalinsky đánh bắt được 9,8 nghìn tấn, vùng Khabarovsky – 
34,4 nghìn tấn. Tổng số lượng đánh bắt cá hồi ở vùng Primorsky, tỉnh Magadanskaya và Khu tự trị 
Chukotsky là 4196 tấn. http://fishnews.ru/news/29168

Ngày 27/07/2016, “Gudok”

Đầu tư 3,9 tỉ rúp vào việc tái thiết khu vực trục Baikal-Amur Komsomolsk-na-Amur – 
Cảng Xô Viết trong năm  2016 

Công việc trên tuyến đường sắt Komsomolsk-na-Amur  – Cảng Xô Viết vẫn đang được tiến hành 
trong khuôn khổ của dự án về phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực phía Đông. Theo dự án trong 
hai năm tới tại khu vực này sẽ đưa vào khai thác các hạng mục với tổng số tiền là 10 tỉ rúp: 8 nhà 
ga, 3 đường tránh tàu, các đường thứ cấp trên hai khu vực. 

Sau khi dự án được thực hiện, khả năng chuyên chở của cơ sở hạ tầng theo hướng đầu mối giao 
thông vận tải Vaninasky sẽ tăng lên gấp 2 lần so với năm 2013, còn về phía các cảng Primorsky 
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và cửa khẩu – sẽ tăng 1,5 lần. Tổng giá trị của dự án về tái thiết khu vực Komsomolsk-na-Amur – 
Cảng Xô Viết ước tính là 59,8 tỉ rúp. 23,5 tỷ trong số đó chi cho việc xây dựng hầm Kuznetshovsky 
mới. 

Từ năm 2008 đến năm 2015, ngoài việc đưa vào hoạt động đường hầm mới, người ta đã kéo dài 
những tuyến đường hiện có và xây dựng những tuyến đường mới đến 15 ga và 1 đường tránh 
tàu, 12 đường tránh tàu mới, 1 ga, 3 đường tránh tàu và các đường thứ cấp trên 6 đoạn cũng đã 
được xây dựng.  http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1345064

NHỮNG CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Ngày 29/07/2016, Interfax

Nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên “Nadezdinskaya” ở Primorie xây dựng 
trung tâm phân phối – bán buôn 

Công ty TNHH “Trung tâm phân phối – bán buôn “Primorie” dự kiến thành lập trung tâm phân 
phối – bán buôn liên khu vực với công suất bảo quản sản phẩm lương thực là 52 nghìn tấn. Tổng 
số vốn đầu tư là 1,013 tỉ rúp.

Tổng giám đốc Công ty TNHH “Trung tâm phân phối – bán buôn “Primorie” là ông Evgeni Koldin 
cho biết: “Trung tâm phân phối – bán buôn của chúng tôi sẽ tham gia vào mạng liên bang thống 
nhất của các trung tâm với tư cách là một trung tâm hàng đầu. Việc xây dựng sẽ được thực hiện 
trong ba giai đoạn, tổng kinh phí đầu tư cho tất cả các giai đoạn sẽ là hơn 4,3 tỉ rúp, khi đó sẽ tạo 
ra 420 công việc làm. Bây giờ giai đoạn đầu tiên của dự án trong đặc khu phát triển ưu tiên đã 
được bắt đầu”.  http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=749109&sec=1671

Ngày 26/07/2016, “Amurskaya Pravda”

Nhà máy kết cấu kim loại chuẩn bị hoạt động tại đặc khu phát triển ưu tiên “Belogorsk”

Nhà máy dự kiến sản xuất các kết cấu kim loại, áp dụng những công nghệ mới: cột, rầm xà, bộ 
giàn, những công trình lắp ráp sẵn, hồ chứa. Trưởng phòng phát triển đặc khu phát triển ưu tiên 
và đầu tư của ủy ban hành chính Belogorskaya là Larisa Lazareva nói về dự án đầu tư này “Khối 
lượng đầu tư là – 716 triệu rúp, tạo ra 220 công việc làm, thời gian thực hiện dự án là 18 tháng. –
Nhà máy dự kiến được xây dựng trên khu “dự bị” của đặc khu phát triển ưu tiên “Belogorsk” bằng 
kinh phí của nhà đầu tư và các nguồn tín dụng thu hút được”.

Theo cơ quan báo chí của chính quyền Belogorsk, nhà máy cho phép bảo đảm nguyên vật liệu 
cần thiết cho các dự án đầu tư lớn được thực hiện ở tỉnh Amur. 
http://www.ampravda.ru/2016/07/27/068517.html


