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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Trong cuộc gặp với ông V. Miklushev - Thống đốc vùng Primorsky, Tổng thống Vladimir Putin 
đã bày tỏ tin tưởng rằng, Diễn đàn sẽ diễn ra thành công. Chủ đề chính của cuộc gặp là việc 
thực hiện tại vùng Primorsky các dự án lớn trong khuôn khổ các công cụ phát triển mới – các 
đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng tự do Vladivostok, héc-ta vùng Viễn Đông. 

(Primorsky.ru)

“Khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Viễn Đông LB Nga đã sẵn sàng tối đa để đón khách 
và các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2016” – đây là tuyên bố của ông V. 
Nicolaev – Hiệu phó thứ nhất trường Đại học Tổng hợp Viễn Đông LB Nga. Sẽ có 3440 khách 
tham dự được bố trí ở trong khuôn viên của trường. Ngoài ra, trường dự kiến sẽ tổ chức 
nhiều cuộc tham quan cho các đại biểu, nhằm giới thiệu về năng lực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học của mình. 

(Interfax)

Chi nhánh tại Nga của tập đoàn LeEco (Trung Quốc) và Quỹ phát triển vùng Viễn Đông đã ký 
thỏa thuận về việc thành lập một nền tảng thương mại mới mang tên LeLive. Đây sẽ là một 
nền tảng với đầy đủ quy trình để xây dựng, quảng bá, phân phối và đưa đến tận tay người 
tiêu dùng Trung Quốc các sản phẩm công-nông nghiệp Nga, đáp ứng các tiêu chuẩn về an 
toàn vệ sinh thực phẩm và sinh thái cao. 

(PRIME)
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“Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức hàng năm sẽ không chỉ góp phần phát triển 
kinh tế vùng Viễn Đông mà còn hiện thực hóa tiềm năng quá cảnh của khu vực” – đây là kỳ 
vọng của Bộ trưởng Giao thông vận tải LB Nga M. Sokolov. Theo lời Bộ trưởng, kết quả của 
các cuộc thảo luận sẽ là cơ sở cho sự phát triển hạ tầng giao thông vận tải của vùng Viễn 
Đông và là một công cụ đáng tin cậy để thiết lập quan hệ kinh tế với các đối tác châu Á. 

(Thời báo công thương)

Dự án xây dựng Trung tâm kim cương Á – Âu tại Vladivostok sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn 
kinh tế phương Đông. Số vốn đầu tư cần huy động để thực hiện dự án là khoảng 450 triệu 
RUB. Dự án sẽ được tổ chức tại Cảng tự do Vladivostok dưới dạng một mạng lưới hạ tầng 
liên kết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kim cương: các công ty khai thác và kinh 
doanh kim cương nguyên liệu, các nhà sản xuất kim cương trang sức, các phòng thí nghiệm, 
công ty bảo hiểm, ngân hàng, công ty vận chuyển và cả các cơ quan Nhà nước như cơ quan 
Hải quan, kiểm tra Nhà nước. 

(DV-ROSS)

“Diễn đàn là một công cụ hội nhập kinh tế hiệu quả của vùng Viễn Đông” – đây là nhận định 
của ông I. Pavlov – Phó Giám đốc Quỹ Roscongress, Giám đốc Diễn đàn kinh tế phương 
Đông. Theo lời ông I. Pavlov, điểm đặc biệt của Diễn đàn năm nay là các đại biểu tham dự 
không chỉ được giới thiệu về tiềm năng của vùng Viễn Đông mà còn được thông tin về hoạt 
động của các cơ chế phát triển mới của khu vực. 

(“Vốn Viễn Đông”)

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2016, Cơ quan du lịch Liên bang và Bộ Tài 
nguyên môi trường LB Nga dự định ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch 
nông nghiệp và sinh thái tại Nga.  

(Glasnarod.ru)

Công ty đầu tư Wellington Management International (Mỹ) sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông nhằm nghiên cứu tiềm năng đầu tư của vùng Viễn Đông. Công ty hiện đang 
tìm kiếm khả năng đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, chế tạo xe hơi và các dự án khác 
trong khu vực. 

(TASS)

Ngân hàng Vnezheconombank đang nghiên cứu đề xuất sáp nhập các công ty lâm nghiệp 
thuộc sở hữu của mình vào Tổ hợp lâm nghiệp vùng Viễn Đông. Thỏa thuận về việc thành 
lập Tổ hợp lâm nghiệp sẽ được ký kết tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. Số vốn đầu tư của 
ngân hàng vào phát triển các dự án lâm nghiệp tại Viễn Đông sẽ lên tới 40 tỷ RUB. Thông 
tin trên được ông P. Bilibin – Giám đốc điều hành Tổ hợp lâm nghiệp và chế biến gỗ của 
Vnezhneconombank xác nhận. 

(Vedomosti)
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Ông E. Chekin – Thứ trưởng Bộ kinh tế Cộng hòa Yakutia cho biết, tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông, Yakutia sẽ giới thiệu 22 dự án với tổng trị giá 648 tỷ RUB. Đây là các dự án thuộc nhiều 
lĩnh vực như giao thông, đóng tàu, du lịch, khai khoáng và nông nghiệp. 

(Novosti@Rambler.ru)

“Chúng tôi xem Diễn đàn kinh tế phương Đông, trước hết như là một nơi tiếp xúc bàn bạc về 
các con đường phát triển không chỉ của vùng Viễn Đông LB Nga, mà của cả khu vực Châu Á 
–Thái Bình Dương. Tầm quan trọng của Diễn đàn được khẳng định với việc Tổng thống Putin 
quyết định tiến hành hàng loạt các cuộc gặp với lãnh đạo các nước trong khu vực tại đây” 
– Bộ trưởng Công thương LB Nga D. Manturov cho biết. Theo lời Bộ trưởng Manturov, hợp 
tác với các nước châu Á – Thái Bình Dương rất quan trọng để tăng kim ngạch ngoại thương 
của Nga cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ thông tin. 

(Minpromtorg.ru)

Theo đại diện cơ quan khí tượng thủy văn vùng Primorsky, trong những ngày Diễn đàn kinh 
tế phương Đông dự báo sẽ không có mưa lớn. Trong khi đó, Ban Tổ chức Diễn đàn cho biết, 
các chuyên gia đã xây dựng trang web về thời tiết dành cho khách và đại biểu tham dự Diễn 
đàn tại địa chỉ: forumvostok.primgidromet.ru. 

(RIA Novosti)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

Thủ tướng D. Medvedev đã ký Nghị định về việc thành lập Đặc khu phát triển kinh tế xã hội 
ưu tiên “Amuro-Khinganskaya”. Theo đánh giá cua Bộ Phát triển vùng Viễn Đông, tại Đặc khu 
phát triển ưu tiên này sẽ tạo ra hơn 1000 công ăn việc làm, đóng góp vào thu ngân sách từ 
thuế giai đoạn 2016-2025 là 11,2 tỷ RUB, ưu đãi về thuế cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 
như trên vào khoảng 8 tỷ RUB. 

(RIA Novosti)

Giai đoạn đầu tiên của nhà máy sản xuất hạt giống đậu tương và ngũ cốc sẽ được khởi công 
tại tỉnh Amur. Tham dự lễ khởi công sẽ có ông A. Tkachev – Bộ trưởng Nông nghiệp LB Nga. 
Đây sẽ là nhà máy duy nhất dạng này tại vùng Viễn Đông và Siberi, đồng thời nó sẽ đảm bảo 
việc lưu trữ và chế biến các sản phẩm vụ mùa thu hoạch được. 

(DV-ROSS)


