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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Lần đầu tiên các dự án đầu tư cho khu liên kết các cơ sở chế biến cá vùng Viễn Đông sẽ được 
trình bày tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Lượng tài chính cung cấp nhờ nguồn đầu tư 
của tư nhân là 20,8 tỷ rúp. 

(“TASS”) 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông, giữa các chủ thể của vùng Liên bang Viễn 
Đông, Bộ Văn hóa LB Nga và Cơ quan Liên bang về du lịch sẽ ký kết thỏa thuận về phát triển 
dự án “Vòng cung phương Đông của Nga”. Dự án nhằm xúc tiến mở rộng các tuyến tham 
quan du lịch và hình thành hình ảnh tốt của Viễn Đông. 

(Khabkrai.ru)

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông AK ALROSA sẽ ký kết với Bộ Phát triển Viển Đông LB 
Nga thỏa thuận về dự án đầu tư “Xí nghiệp khai thác kim cương trên cơ sở khu mỏ quặng 
Verkhne-Munsk. Khối lượng đầu tư là 63 tỷ rúp. 

(News.Ykt.ru)

Nhà sản xuất ô tô FAW của Trung Quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho nhà máy láp ráp xe tải mà sẽ 
được xây dựng tại Primore. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 
(“TASS”)
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TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

Bất kỳ dự án đầu tư của tư nhân nào ở vùng Viễn Đông sẽ nhận được sự hỗ trợ hành chính và 
vị trí chính thức của tổ chức tham gia Chương trình Quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng 
Viễn Đông và khu vực Baikal đến năm 2025”. Sắc lệnh về sửa đổi phương pháp tuyển chọn 
và hỗ trợ các dự án đầu tư đã được D.Medvedev ký. 

(“PRAIM”) 

Bộ Phát triển Viển Đông và Bộ Giao thông vận tải cần phải tìm nguồn kinh phí để tiếp tục xây 
dựng tuyến đường ô tô Vladivostok – cảng “Phương Đông” mà sẽ trở thành một phần của 
hành lang giao thông quốc tế “Primore-1”, Yu.Trutnev tuyên bố trong chuyến viếng thăm và 
làm việc tại Vladivostok. 

(“Interfaks”)

Có 14 công ty muốn đặt trụ sở tại Cảng tự do ở Kamchatka, Yu.Trutnev thông báo. Đến năm 
2025 khối lượng đầu tư của tư nhân sẽ là 9,8 tỷ rúp, sẽ tạo ra 1 ngàn chỗ làm việc mới. (“TASS”)

Từ ngày 01 tháng 01 sản xuất công nghiệp ở vùng Viễn Đông đã tăng thêm 5,4%, còn lợi 
nhuận của các xí nghiệp công nghiệp đã tăng gấp 3 lần, A.Galushka tuyên bố. 

(IA “Vladnews. info”)

Các công ty có trụ sở tại Cảng tự do Vanino sẽ được ưu đãi thuế của khu vực, Thống đốc tỉnh 
Khabarov V.Shport tuyên bố. Cho đến hôm nay đã xác định được 15 công ty tiềm năng sẽ đặt 
trụ sở với khối lượng đầu tư của tư nhân gần 70 tỷ rúp. 

(“Rigma info”)

Giai đoạn tích cực trong công tác xây dựng cầu qua sông Amur giữa các thành phố 
Blagoveshchensk và Hô Mã (Heihe) của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm 2016. 
Thống đốc tỉnh Amur A.Kozlov tuyên bố. 

(“Amurskaya pravda”)


