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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
Ngày 8 tháng Tám năm 2016, www.oane.ws

Khai trương bể nuôi cá biển lớn nhất thế giới tại Vladivostok trong những ngày diễn 
ra Diễn đàn kinh tế phương Đông.
Trên đảo Russkiy thuộc Vladivostok đang diễn ra những công đoạn chuẩn bị cuối cùng 
cho lễ khai trương bể nuôi cá biển lớn nhất thế giới. Bể cá này hiện đang được chạy thử 
nghiệm. Lễ giới thiệu và khai trương bể cá sẽ được tiến hành trong những ngày diễn 
ra Diễn đàn kinh tế phương Đông. http://oane.ws/2016/08/07/vladivostok-gotovitsya-k-otkrytiyu-
krupneyshego-v-mire-okeanariuma.html

Ngày 4 tháng Tám năm 2016, RIA Novosti

Tổng thống Vladimir Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Diễn đàn 
kinh tế phương Đông
Ông Dmitry Peskov – Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết: “Diễn đàn đang ngày 
càng có sức hút. Chúng ta chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống cũng như các vị khách 
khác tại Diễn đàn, cùng với đó là những buổi thảo luận tích cực. Ngoài ra, cũng trong 
khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động song phương đáng chú ý”. Cũng 
theo lời ông Peskov, có ít nhất 700 phóng viên trong và ngoài nước sẽ có mặt đưa tin về 
Diễn đàn lần này. http://ria.ru/politics/20160804/1473592902.html
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Ngày 4 tháng Tám năm 2016, www.finanz.ru

Những đánh giá ban đầu về việc thành lập khu thương mại tự do giữa Liên minh kinh 
tế Á – Âu và Hàn Quốc sẽ được trình bày tại Diễn đàn kinh tế phương Đông

Điều này đã được Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Alexey Uliukaev tuyên bố sau cuộc 
gặp với Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc Joo Hyunghwan. Bộ 
trưởng Uliukaev nói: “Ngay từ năm ngoái, chúng ta đã thành lập nhóm nghiên cứu chung, 
và nhóm này cũng đã tiến hành được hai phiên họp. Lần gần đây nhất tại Hàn Quốc, các bên 
đã đạt được thỏa thuận, rằng đến mùa thu này sẽ đưa ra kết luận cuối cùng, đồng thời sẽ 
đưa ra những đề xuất và kiến nghị. Chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến 
độ, sao cho kết thúc trước khi Diễn đàn kinh tế phương Đông khai mạc. Khi đó, chúng ta có 
thể báo cáo với Tổng thống các nước rằng quá trình nghiên cứu đã hoàn tất và cũng đã có 
những kiến nghị, đề xuất cụ thể”.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Uliukaev, quá trình xây dựng khu thương mại tự do giữa Liên minh 
kinh tế Á – Âu và Hàn Quốc có thể sẽ phải mất một năm rưỡi – hai năm. http://www.finanz.ru/
novosti/aktsii/pervye-ocenki-sozdaniya-zst-mezhdu-eaes-i-yuzhnoy-koreey-predstavyat-na-vef-1001339837

Ngày 3 tháng Tám năm 2016, RIA Novosti

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông
Theo thông tin từ cơ quan báo chí Điện Kremlin, ngày 3/9 tới dự kiến sẽ diễn ra cuộc hội 
đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với người đồng cấp Hàn Quốc là Park Geun-hye.

Trong buổi hội đàm, hai bên dự kiến thảo luận về thực trạng và triển vọng phát triển quan 
hệ song phương, trong đó có các vấn đề hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương 
mại và văn hóa xã hội. Ngoài ra, những vấn đề cấp bách của quốc tế và khu vực cũng sẽ 
được quan tâm đặc biệt. Kết thúc hội đàm, hàng loạt văn kiện song phương dự định sẽ 
được ký kết. http://ria.ru/politics/20160803/1473475597.html#ixzz4GNdDFR98

Ngày 3 tháng Tám năm 2016, TASS

Festival “Đường phố Viễn Đông” tại Diễn đàn kinh tế phương Đông
Từ ngày 1 đến hết 4/9/2016, các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ có 
thể làm quen với những nét đặc trưng tiêu biểu và độc đáo của 9 địa phương vùng Viễn 
Đông. Vùng Prmorie sẽ được giới thiệu qua biểu tượng bông sen, khu tự trị Chukotka thì 
sẽ chào đón du khách tham quan bằng mô hình gấu trắng và thuyền làm bằng da hải mã. 
Tỉnh Kamchatka sẽ có gian trưng bày dưới hình dạng một ngọn núi lửa. Tỉnh Magadan sẽ 
đem lại ngạc nhiên cho du khách với trải nghiệm xem quá trình khai thác vàng. Tại gian 
trưng bày của tỉnh Amur, du khách có thể chụp ảnh với mô hình tàu vũ trụ, trong khi vùng 
Khabarosk dự kiến sẽ làm mọi người thích thú với các bức tường video panorama. Tỉnh 
Sakhalin sẽ tái tạo mô hình dốc trượt tuyết, Cộng hòa Sakha (Yakutia) sẽ trưng bày hiện vật 
vô cùng độc đáo là tiêu bản của chú sư tử hang có niên đại hơn 10 nghìn năm. Ngoài ra, 
khách mời đặc biệt của Festival là Cộng hòa Crưm cũng sẽ hứa hẹn đem đến những điều 
thú vị. http://tass.ru/novosti-partnerov/3507207
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Ngày 2 tháng Tám năm 2016, www. minvostokrazvitia.ru

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông dự kiến thảo luận về một hình thức phát triển 
chiến lược chung đối với Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và ASEAN
Trong buổi gặp và làm việc giữa Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Alexander Galushka 
với các chuyên gia của Viện kinh tế cấp cao, việc lên kế hoạch chiến lược chung với các 
nước Châu Á – Thái Bình Dương đã được thảo luận. Theo lời Bộ trưởng Galushka: “Ý tưởng 
xây dựng một hình thức phát triển chiến lược chung cho các nước Nga, Trung Quốc, Nhật, 
Hàn Quốc, Mông Cổ và ASEAN rõ ràng là rất thú vị. Chúng tôi dự kiến vấn đề này sẽ được 
thảo luận tại một trong số các sự kiện của Diễn đàn kinh tế phương Đông. Bản thân Diễn 
đàn này cũng sẽ là một động lực tốt cho việc thành lập một hình thức hay một tổ chức 
chiến lược như vậy, nơi chúng ta có thể thảo luận và định hướng tương lai chung”.
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4495

Ngày 2 tháng Tám năm 2016, www. skr.su

Yuri Trutnev: Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ hai sẽ tốt hơn lần thứ nhất
Quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra hết sức tích cực. Đây 
là khẳng định của Phó Thủ tướng Yuri Trutnev, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các gian trưng bày đang được các địa phương chuẩn bị. Theo ông Trutnev, các gian trưng 
bày cần phải được hoàn thành với chất lượng cao nhất, sao cho đảm bảo giới thiệu được 
những gì tinh túy nhất của các chủ thể Liên bang với các vị khách. “Bản thân tôi cũng đang 
rất háo hức xem Festival “Đường phố vùng Viễn Đông” sẽ trông ra sao. Nhiều địa phương 
đã đưa ra những ý tưởng rất thú vị. Nhiệm vụ chủ yếu là làm sao cho Diễn đàn lần thứ hai 
này phải tốt hơn lần thứ nhất. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để Diễn đàn kinh tế phương 
Đông đem lại nhiều lợi ích cho phát triển khu vực” – Phó Thủ tướng Trutnev khẳng định.
http://skr.su/news/261818

Ngày 2 tháng Tám năm 2016, www. forumvostok.ru

Đối thoại kinh doanh Nga – Đức tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.
Trong khuôn khổ chương tình làm việc của Diễn đàn kinh tế phương Đông dự kiến sẽ diễn 
ra các cuộc đối thoại kinh doanh Nga – Trung, Nga – Hàn, Nga – ASEAN và diễn đàn Nga – 
Nhật. Trong khi đó, theo sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp Đức, tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông sẽ tổ chức hội nghị bàn tròn Nga – Đức.

Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông cho biết: “Chính phủ Nga luôn hiểu rõ một điều là 
chuyển hướng sang phía Đông không đồng nghĩa với việc rời bỏ phía Tây. Sẽ là rất tốt 
nếu như trong năm sau, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ ba, chúng ta sẽ tổ chức 
những buổi đối thoại kinh doanh như vậy với các nước phương Tây”. https://forumvostok.ru/
na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-sostoitsya-biznes-dialog-rossiya-germaniya/
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CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 4 tháng Tám năm 2016, «Dalnevostochniy kapital»

Những thành quả đầu tiên trong việc quản lý các cảng tự do mới tại Viễn Đông sẽ được 
tổng kết sau 3 tháng

Mới đây, tại Nam Sakhalin Phó Thủ tướng Yuri Trutnev đã điều hành phiên họp của Hội đồng trực 
thuộc Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại vùng Viễn Đông. Tại phiên họp, các đai biểu đã 
thảo luận việc thực hiện chỉ thị của Tổng thống về đẩy mạnh phát triển vùng Viễn Đông và mở 
rộng quy chế cảng tự do.

Đánh giá kết quả phát triển các khu vực của vùng Viễn Đông trong nửa đầu năm 2016, Phó Thủ 
tướng Trutnev nhận định, nhìn chung kinh tế vùng Viễn Đông giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 
vẫn duy trì được đà tích cực, tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt 105,4%.

Khi thảo luận về việc mở rộng mô hình cảng tự do, Phó Thủ tướng cho biết, những kết quả bước 
đầu sẽ được tổng kết sau 3 tháng nữa. Ông nói: “Chúng ta sẽ tổng kết hoạt động của cảng tự do 
Vladivostok sau 3 tháng. Hi vọng rằng, trong quãng thời gan này, các cảng sẽ thu hút được nhiều 
nhà đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế”. http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_04.08.2016_8573_
pervye-rezultaty-po-upravleniju-svobodnykh-portov-na-dalnem-vostoke-budut-podvoditsja-cherez-tri-mesjatsa.
html

Ngày 3 tháng Tám năm 2016, www. skr.su

Phó Thủ tướng Yuri Trutnev: vấn đề về năng lượng tại vùng Viễn Đông sẽ được giải 
quyết trước năm mới

Phó Thủ tướng Nga cho biết: “Việc phát triển vùng Viễn Đông sẽ không thể thành công nếu 
không đảm bảo được cho các nhà đầu tư về vấn đề năng lượng cần thiết, tạo những điều kiện 
thuận lợi và an toàn cho tất cả mọi người”.

Cơ quan báo chí của Bộ Phát triển vùng Viễn Đông dẫn lời ông Trutnev: “Tổng thống đã phê 
chuẩn giải pháp chiến lược về bình ổn biểu giá năng lượng. Một dự luật cũng đã được soạn thảo 
và hiện đang nằm ở Chính phủ. Chúng tôi dự kiến trình Duma vào kỳ họp mùa thu tới. Hi vọng 
rằng, trước thềm năm mới, vấn đề về năng lượng tại vùng Viễn Đông sẽ được giải quyết. Những 
điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh và thu hút đầu tư cũng sẽ xuất hiện”. http://skr.su/
news/261828

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 8 tháng Tám năm 2016, Interfax

Tàu du lịch từ Trung Quốc lần đầu tiên cập cảng Vladivostok

Giám đốc Sở du lịch vùng Primorie Konstantin Shestakov nhận định, việc tàu du lịch «Chinese 
Taishan» cập cảng Vladivostok là một sự kiện quan trọng đối với Primorie nói riêng và vùng Viễn 
Đông nói chung, bởi thị trường khách du lịch Trung Quốc là thị trường lớn nhất và tăng trưởng 
nhanh nhất tại Châu Á.

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của chính quyền Primorie, trên tàu «Chinese Taishan» có 
khoảng 500 hành khách và 350 thành viên thủy thủ đoàn.
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Giám đốc công ty Bokhai Ferri – công sở hữu tàu du lịch này, ông Yu Jang cho biết, phía Trung 
Quốc dự định sẽ thường xuyên tổ chức các tàu du lịch đến Vladivostok như vậy. http://tourism.
interfax.ru/ru/news/articles/35376

Ngày 2 tháng Tám năm 2016, www.forumvostok.ru

Các dự án nông nghiệp trong khuôn khổ Đặc khu phát triển ưu tiên sẽ đem lại 1 triệu 
tấn thực phẩm 

Tại hội nghị về vấn đề bảo đảm an ninh lương thực diễn ra mới đây tại Vladivostok, Thứ trưởng 
Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga Sergei Kachaev cho biết, các dự án nông nghiệp mới sẽ 
cung cấp thêm 250 nghìn tấn thịt, 60 nghìn tấn sản phẩm từ sữa, 240 nghìn tấn thức ăn gia súc, 
500 nghìn tấn rau củ quả, đó là còn chưa kể đến các sản phẩm khác như cá, thịt hộp, xúc xích…

Hiện nay, có 3 trong tổng số 13 đặc khu phát triển ưu tiên chuyên về nông nghiệp là: Mikhailovskiy 
(vùng Primorie), Belogorsk (tỉnh Amur) và Yuzhnaya (tỉnh Sakhalin) https://forumvostok.ru/
selskohozyajstvennye-proekty-v-ramkah-tor-dadut-1-mln-tonn-produktsii/

Ngày 2 tháng Tám năm 2016, «Gudok»

Thử nghiệm vận chuyển các container quá cảnh trong khuôn khổ phát triển hành lang 
vận tải quốc tế “Primorie-1”

Dịch vụ mới trong quá trình xây dựng các tuyến đường sắt vòng tròn thuộc khuôn khổ hành lang 
vận tải quốc tế “Primorie-1” đã được thử nghiệm tại nhà ga của công ty TNHH bốc xếp phía Đông. 
Theo đó, 2 lô hàng là các container quá cảnh đã được vận chuyển theo tuyến đường sắt xuyên 
biên giới Tuy Phân Hà – Grodekovo và đích đến là nhà ga Nakhodka phía Đông. Theo các chuyên 
gia của công ty bốc xếp, tuyến đường này cho phép cải thiện đáng kể và tối ưu hóa việc giao vận 
hàng hóa cho các công ty vận chuyển Trung Quốc.

Ông Alexander Dudko – Giám đốc điều hành công ty bốc xếp phía Đông cho biết: “Lộ trình vận 
chuyển hàng hóa từ phía Bắc Trung Quốc xuống phía Nam thông qua ga của công ty bốc xếp 
phía Đông đảm bảo mọi yêu cầu của phía công ty vận chuyển về thời gian, thao tác kỹ thuật, 
chất lượng dịch vụ. Đồng thời tuyến vận chuyển này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các 
công ty chuyên kinh doanh vận chuyển tại Primorie và Trung Quốc”. http://www.gudok.ru/newspaper/
?ID=1345596&archive=2016.08.02

NHỮNG CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Ngày 4 tháng Tám năm 2016, TASS

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông đầu tư 400 triệu RUB vào dự án công nông nghiệp tại 
vùng Zabaikalsky

Theo thông tin từ cơ quan báo chí thuộc chính quyền khu vực đưa tin: “Dự án sẽ được thực hiện 
trong khuôn khổ thỏa thuận được ký tại Diễn đàn kinh tế St. Petersburg hồi tháng Sáu vừa qua 
giữa chính quyền vùng Zabaikalsky, Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và khu vực Baikal».

Theo ông Valery Nagel – lãnh đạo tập đoàn đầu tư Zabaikalsky, khoản tiền đầu tư vào dự án cho 
phép tăng diện tích trồng ngũ cốc và cải dầu lên gấp 10 lần hiện nay. Bên cạnh đó, khu kỹ thuật 
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cũng sẽ được làm mới, đồng thời với việc sửa chữa nhà kho trữ ngũ cốc và tạo thêm nhiều công 
ăn việc làm. http://tass.ru/ekonomika/3508747

Ngày 4 tháng Tám năm 2016, Interfax

RusAgro đầu tư 16 tỷ RUB vào dự án nông nghiệp tại Primorie

Theo thông tin từ cơ quan báo chí Bộ Phát triển vùng Viễn Đông dẫn lời Thứ trưởng Sergei 
Kachaev, RusAgro dự định xây dựng tại Primorie nhiều trang trại nuôi lợn, tổ hợp chế biến thức 
ăn hỗn hợp và nhà kho. Tổng giá trị đầu tư ước tính lên ới 15,8 tỷ RUB.
Trong khuôn khổ dự án này, ngày 1/8 vừa qua đã tiến hành khởi công xây dựng tổ hợp nhà kho 
tại Đặc khu phát triển ưu tiên Mikhailovskiy, tiếp đó, dến 5/9 tới sẽ bắt đầu xây dựng 3 tổ hợp 
trang trại nuôi lợn đầu tiên. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=751114&sec=1679


