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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
Ngày 15/08/2016, www.primorsky.ru

Các tình nguyện viên bắt đầu làm việc tại địa điểm tổ chức của Diễn đàn kinh tế 
phương Đông
Các tình nguyện viên đã bắt đầu công việc tại trung tâm kiểm định cấp chứng nhận được 
mở tại trường ĐHTH Liên bang vùng Viễn Đông. “Phục vụ cho các hoạt động của Diễn 
đàn có hơn 400 tình nguyện viên đến từ Xakhalin, Kamchatka, Khabarovsk và các khu vực 
khác của vùng Viễn Đông” – Giám đốc Cơ quan phụ trách các vấn đề thanh niên của vùng 
Primorsky là Aleksandr Kaidanovich thông báo.  http://primorsky.ru/news/115773/

Ngày 11/08/2016, ТАSS

Giải chạy từ thiện bảo vệ những loài động vật hoang dã quý hiếm sẽ được tổ chức 
tại Diễn đàn kinh tế phương Đông
Ngày 02/09/2016 tại Vladivostok sẽ diễn ra Giải chạy từ thiện bảo vệ những loài động vật 
hoang dã quý hiếm của vùng Viễn Đông: hổ Amur và báo Viễn Đông. Các nhà tổ chức 
có mong muốn thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp, cũng như toàn 
thể xã hội nói chung đối với vấn đề sinh thái. Tất cả người dân Vladivostok cùng các vị 
khách của thành phố được mời tham gia vào hoạt động từ thiện này. hhttp://tass.ru/novosti-
partnerov/353003
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Ngày 11/08/2016, ТАSS

Vùng Khabarovsk sẽ giới thiệu bảy dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 300 tỉ rúp tại Diễn 
đàn kinh tế phương Đông

Thống đốc vùng Khabarovsk - ông V. Shport cho biết, trong số những dự án được tuyển 
chọn để trình bày tại EEF có những dự án lớn như: khai thác mỏ vàng Malmyzsky (công ty 
TNHH “Amur Menerals”, đầu tư 260 tỉ rúp), trạm chất tải và bốc dỡ than ở vịnh Muchka (công 
ty TNHH “Xakhatrans”, 24 tỉ rúp), xây dựng nhà ga hành khách tại sân bay Khabarovsky (công 
ty TNHH “Sân bay Quốc tế Khabarovsk”, 24 tỉ rúp). http://tass.ru/ekonomika/3528057

Ngày 11/08/2016, ТАSS

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Diễn đàn kinh tế phương Đông là một diễn đàn quan 
trọng đối với mối quan hệ hợp tác Nga – Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Phía Trung Quốc sẵn sàng tích cực tham gia vào phát 
triển vùng Viễn Đông của Nga trong các điều kiện đôi bên cùng có lợi, để củng cố quan hệ 
hợp tác và phát huy những ưu thế sẵn có, cũng như khuyến khích phát triển đối tác xuyên 
biên giới”.  http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3525226

Ngày 10/08/2016, EastRussia.ru

Phiên họp của Hội đồng Tài chính Nga – Trung sẽ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn 
kinh tế phương Đông
Hội đồng Tài chính Nga – Trung được thành lập vào tháng 10/2015 theo sáng kiến của hai 
ngân hàng Sberbank Nga và ngân hàng Harbin. Trong khuôn khổ của EEF–2016 hai bên sẽ 
tiến hành tổng kết năm hoạt động đầu tiên của Hội đồng Tài chính Nga – Trung, thảo luận 
các kế hoạch hợp tác nửa cuối năm 2016 và năm 2017. Hiện nay Hội đồng liên kết được 49 
định chế tài chính – ngân hàng của cả hai nước. http://www.eastrussia.ru/news/zasedanie-rossiysko-
kitayskogo-finansovogo-soveta-proydet-v-khode-vef-2016/

Ngày 10/08/2016, “Vedomosti”

“Massandra” sẵn sàng gia nhập thị trường Trung Quốc 
Nhà sản xuất rượu vang lớn nhất ở Crưm – “Маssаndrа” thông báo về kế hoạch thu hoạch 
hơn 15 nghìn tấn nho, tương đương với mức của năm ngoái. Đồng thời, theo Tổng Giám 
đốc công ty Yanina Pavchenko, công ty dự tính tăng 10,5% sản lượng rượu vang lên 10,5 
triệu chai. Bà Pavchenko còn cho biết, công ty sẵn sàng gia nhập thị trường Trung Quốc và 
tiến hành các cuộc đàm phán với các đối tác châu Á tiềm năng tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/11/652586-vkrattse

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 11/08/2016, IА REGNUM

Tổng thống Vladimir Putin thảo luận với các thành viên Chính phủ về các biện pháp để 
phát triển vùng Viễn Đông

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông А. Galushka cho biết mức tăng trưởng dân số tự nhiên tại 
các khu vực Viễn Đông từ ngày 01/01 đến 01/06/2016 là 935 người, còn dân di cư đi giảm xuống 
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3,2 lần. Như vậy, mức tăng trưởng dân số tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2016 tăng 1,7 lần so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Galushka cũng dẫn các số liệu thống kê về hoạt động của các Đặc khu phát triển ưu 
tiên và các cảng Tự do. Theo đó, trong năm nay sẽ có thêm 51 công ty mới đi vào hoạt động 
(vốn đầu tư 80 tỉ rúp). 61 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 617 tỉ rúp đang trong giai đoạn 
xây dựng – lắp đặt, 28 dự án với tổng số vốn đầu tư 113 tỉ rúp trong giai đoạn xây dựng dự toán. 
https://regnum.ru/news/society/2165647.html

Ngày 11/08/2016, EastRussia.ru

Chi 46 tỉ rúp mỗi năm cho phát triển vùng Viễn Đông

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông A. Galushka tuyên bố: “ Thủ tướng D. Medvedev đã phê 
chuẩn một văn kiện mới của chương trình nhà nước phát triển vùng Viễn Đông đến năm 2025. 
Chương trình này tính đến tất cả những cơ chế mới phát triển khu vực. Trong văn kiện đề cập 
những định hướng tài chính ngân sách giai đoạn 2017 – 2019 với khoảng 46,7 tỉ rúp mỗi năm. 
Điều này cho phép tiến hành phát triển vùng Viễn Đông một cách liên tục”.  http://www.eastrussia.ru/
news/galushka-orientiry-byudzhetnogo-finansirovaniya-dalnego-vostoka-v-razmere-46-7-mlrd-rubley-ezhegodno/

Ngày 10/08/2016 года, ТАSS

Các dự án đầu tư trị giá 1,16 nghìn tỷ rúp sẽ được tiến hành tại vùng Viễn Đông đến 
năm 2024

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông A. Galushka cho biết: “Đến năm 2024 lượng vốn đầu tư đã 
thu hút được vào khu vực sẽ cho phép tiến hành 295 dự án đầu tư với tổng trị giá 1,16 nghìn tỷ 
rúp và tạo ra 67 nghìn việc làm”. Bộ trưởng Galushka cũng bổ sung thêm rằng việc thu hút vốn 
đầu tư vào khu vực vẫn được tiếp tục: “Trong năm chúng tôi dự kiến đạt được số vốn đầu tư vào 
vùng Viễn Đông là khoảng 2 nghìn tỷ rúp”.  http://tass.ru/ekonomika/3525958

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 10/08/2016, Ria Novosti

Duma Quốc gia xem xét việc giảm giá điện cho vùng Viễn Đông 

Dự luật giảm giá điện tại vùng Viễn Đông đã hoàn toàn sẵn sàng để trình Duma Quốc gia xem xét 
vào phiên họp mùa thu tới, và có thể bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông A. Galushka cho biết: “Vấn đề cản trở sự phát triển của vùng 
Viễn Đông hiện nay sẽ được giải quyết – đó là giảm giá điện tại tất cả các khu vực thuộc vùng 
Viễn Đông, vốn cao hơn mức trung bình ở Nga. Dự luật đã hoàn toàn sẵn sàng để Duma xem xét 
vào phiên họp mùa Thu, đồng nghĩa với việc giá điện tại vùng Viễn Đông có thể sẽ được giảm từ 
ngày 01/01/2017”. http://ria.ru/economy/20160810/1474045057.html#ixzz4H6RkO55q
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NHỮNG CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Ngày 15/08/2016, Interfax

Tàu thủy cao tốc của Nga sản xuất sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông

Nhà máy đóng tàu Khabarovsk bắt đầu xuất xưởng những tàu thủy chở khách cao tốc thuộc dự 
án А45-2, có khả năng tăng tốc lên 70 km/h và chở được 100 hành khách. Những tàu này có thể 
sử dụng ở các vùng nước nông, và có khả năng cập bờ không cần cầu cảng.

Một số tàu của dự án А45-2 đã được đặt hàng phục vụ cho nhu cầu của khu vực, tuy nhiên năng 
lực sản xuất của nhà máy vẫn còn rất lớn. Chính vì vậy, loại tàu cao tốc này sẽ được giới thiệu cho 
các khách hàng tiềm năng tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.  http://www.interfax-russia.ru/FarEast/
news.asp?id=753998&sec=1671

Ngày 11/08/016, www.tpp-inform.ru

Một công ty Nhật Bản sẵn sàng xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy ô tô ở Primorie

Một công ty công nghiệp của Nhật Bản sẵn sàng xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy xe ô tô ở 
Primorie. 
Giám đốc, đồng sở hữu công ty Advanced Material Japan Corporation là Nаkаmura Sigeo cho 
biết: hiện nay công ty đã có những nhà máy tương tự tại các vùng trung tâm nước Nga, nhưng thị 
trường tiêu thụ chỉ giới hạn trong những khu vực lân cận. Ông Nаkаmura còn nhấn mạnh: “Việc 
vận chuyển và cung cấp ắc quy thành phẩm đến vùng Viễn Đông là không hợp lý về mặt kinh 
tế. Chính vì vậy, công ty có kế hoạch xây dựng nhà máy không chỉ lắp ráp, mà còn sản xuất ắc 
quy mới ngay tại vùng Viễn Đông, đặc biệt là tại Primorsky”.  http://tpp-inform.ru/region/live/primorskiy-
kray/36803/

Ngày 11/08/2016, www.vostokmedia.com

Đường ống áp lực “vĩnh cửu” sẽ được sản xuất tại Đặc khu phát triển kinh tế - xã hội ưu 
tiên Khabarovsk

Nhà máy đường ống mới ở Khabarovsk sẽ hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu hiện tại và 
tương lai của toàn bộ vùng Viễn Đông về sản phẩm đường ống polimer dùng cho việc cung cấp 
nước, phân phối ga, đường ống thoát nước… Trước đây những đường ống này được nhập về 
vùng Viễn Đông từ miền Đông Sibiri hoặc từ các khu vực trung tâm khác của Nga.  http://www.
vostokmedia.com/n294888.html


