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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông V.Putin đã giao việc thành lập 
nhóm công tác liên chính phủ về xây dựng siêu vòng cung năng lượng tại khu vực chấu Á 
– Thái Bình Dương. Ý tưởng của dự án thuộc về các doanh nhân của Nga, Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Nhật Bản. Nga sẵn sàng cung cấp cho tất cả các thành viên của dự án điện năng với 
giá đặc biệt, cạnh tranh bằng việc ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn. V.Putin cũng đề cập 
đến chủ đề phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và giao cho Chính phủ thành lập các 
tuyến đường mới liên quốc gia xuyên Á-Âu và cạnh tranh. Trong phát biểu của mình, Tổng 
thống đã ghi nhận sự phát triền kinh tế thành công của vùng Viễn Đông. Theo lời của Tổng 
thống, tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong khu vực hơn 5% mỗi năm, trong khi đó tăng 
trưởng trung bình trong cả nước là 0,3%. 

(“TASS”)

V.Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông về dự kiến giảm biểu giá điện năng cho 
vùng Viễn Đông. Tổng thống nói là đang đợi thủ tục luật pháp của Duma Quốc gia để thực 
hiện giảm biểu giá điện. 

(RIA “Novosti”)

Trong Sắc luật “Về Cảng tự do Vladivostok” sẽ có thay đổi để cho công ty đặt trụ sở tại đó 
được nhận thêm địa phận bổ sung. V.Putin đã giao nhiệm vụ này trong cuộc gặp gỡ các nhà 
đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(IA Regnum)
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“Hàn Quốc sẵn sàng tham gia vào việc thực hiện các dự án về nông nghiệp tại vùng Viễn 
Đông để thúc đẩy sự phát triển của khu vực”, - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên 
bố tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Trong số đó có các dự án về 
xây dựng kho lạnh và các cơ sở chế biến cá. 

(“Gazeta.ru”)

Tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông, V.Putin đề nghị thành lập tại Viễn 
Đông Viện bảo tàng khu vực và những quan hệ của vùng với các nước láng giềng. Theo lời 
của Tổng thống, để người dân muốn sống ở vùng Viễn Đông và thấy tương lai của con cháu 
mình ở đây thì cần phải xây dựng không chỉ môi trường sinh hoạt hiện đại mà còn cần có cả 
môi trường văn hóa. Ông nhắc lại là ở thành phố tỉnh lỵ của Ptimore đã xây dựng Nhà hát 
ca kịch, còn Nhà hát Mariinsky đã mở chi nhánh của mình ở thành phố, ngoài ra, dự định sẽ 
mở các chi nhánh của Bảo tàng Quốc gia Hermitage ở St.Petersburg, Bảo tàng Nga, Phòng 
tranh Trechyakovsky. 

(“TASS”)

Tại Vladivostok đã diễn ra trận đấu biểu diễn của những ngôi sao khúc côn cầu trong khuôn 
khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Tất cả tiền vé bán được – gần 700 ngàn rúp – được 
chuyển cho quỹ giúp đỡ nạn nhận trận lũ lụt ở Primore. Có 3,5 ngàn khán giả đã đến xem 
trận đấu từ thiện của những ngôi sao khúc côn cầu. 

(“Sport-ekspress”)

Thời hạn ưu đãi thuế lợi nhuận cho các dự án lớn ở vùng Viễn Đông sẽ được gia hạn. V.Putin 
đã giao việc soạn thảo sửa đổi dự án luật tương ứng. 

(“PRAIM”)

Quỹ Phát triển Viễn Đông sẽ xem xét khả năng cung cấp khoản vay trị giá 7 tỷ rúp cho công 
ty “Kolmar” để tăng khối lượng khai thác than và mở rộng công suất hiện có. Thỏa thuận 
tương ứng đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(“TASS”)

“Theo kết quả của nửa đầu năm nay xuất khẩu thực phẩm của Nga vào Hàn Quốc tăng thêm 
242%”, - Yu.Trutnev thông báo tại Đối thoại doanh nghiệp Nga-Hàn Quốc diễn ra “trên lề” 
Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Tại Diễn đàn, Quỹ Phát triển Viễn Đông và “Khu công nghiệp “Avangard” đã ký kết thỏa thuận 
về liên doanh phát triển dự án nhóm cơ sở sản xuất-logistics để giúp phát triển các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 

(RIA “Novosti”)
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Việc xây dựng nhánh tàu siêu tốc Hyperloop từ điểm dân cư Hunchun ở phía Đông Trung 
Quốc đến cảng Zarubino ở phía Nam tỉnh Primore phải mất năm năm. Giá trị của dự án gần 
1,5 tỷ USD. “Chiều dài của tuyến đường gần 65 km, tốc độ trung bình của tàu theo dự án là 
gần 740 km/giờ”, - dự án trình bày tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(“Russia Today”)

“Bộ Công Thương (Minpromtorg) đã ký thỏa thuận với “Mazda Sollers Manufacturing Rus” về 
xây dựng nhà máy sản xuất động cơ”, - D.Manturov thông báo. Theo lời của Bộ trưởng, khối 
lượng sản xuất tại nhà máy mới sẽ gần 50 ngàn động cơ mỗi năm. 

(Lenta.ru)

“Công ty Mitsui của Nhật Bản dự định đầu tư hơn 1 tỷ USD vào việc mở rộng dự án “Sakhalin-2”, 
- Tổng giám đốc công ty Hirosi Miguro thông báo tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

(“Ren TV”)

“Phía Trung Quốc ủng hộ sáng kiến xây dựng nền tảng tài chính để phát triển các doanh 
nghiệp Nga-Trung Quốc. Hổ trợ để phát triển cơ sở hạ tầng chung sẽ sẵn sàng có tại ngân 
hàng “BRIKS”, - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa Haitao Li thông báo tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. 

 (IA Rambler News service)

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

Hai mỏ vàng “Pavlik” và “Rodionovsky” có thể trở thành hai công ty đóng tại đặc khu phát 
triển ưu tiên đầu tiên của tỉnh Magadan. Công ty đầu tư “Arlan” và chính quyền khu vực đã 
bắt đầu công việc thành lập nó. Việc thành lập đặc khu phát triển ưu tiên này cho phép thu 
hút chỉ vào việc phát triển mỏ “Pavlik” đã gần 14,5 tỷ rúp. 

(“TASS”)


