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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

5 tháng 9 năm 2016, TASS 

Yury Trutnev: Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã chứng minh là nó đã đáp ứng mong đợi

“Diễn đàn Kinh tế phương Đông II đã chứng minh là nó đã đáp ứng mong đợi. Chúng ta thấy 
giới doanh nghiệp mong muốn đến, và điều này dẫn đến sự sống động của môi trường kinh 
doanh. Có nghĩa là, Diễn đàn được tổ chức đúng nơi và vào đúng thời điểm. Kết quả là ở 
vùng Viễn Đông đã xuất hiện những dự án mới và doanh nghiệp mới”, -  Yu.Trutnev nhận xét.

«Chúng tôi không dừng lại ở gói các đề xuất và luật pháp cho vùng Viễn Đông được trình 
bày tại diễn đàn. Và cũng hiểu rằng Diễn đàn Kinh tế phương Đông III cần nên khác hơn, vì 
vậy trong năm tới chắc chắn sẽ xuất hiện những cơ chế phát triển mới», - Phó Thủ tướng cho 
biết. http://tass.ru/ekonomika/3591689

5 tháng 9 năm 2016, “Rossyiskaya gazeta”

214 thỏa thuận trị giá 1,85 ngàn tỷ rúp đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế phương 
Đông
“Lớn nhất trong số đó là Thỏa thuận về ý định thực hiện dự án đầu tư “Liên hợp khai thác và 
chế biến khí đốt Amur” giữa Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga và “Sibur” với khối lượng đầu tư 
500 tỷ rúp; Thỏa thuận về xây dựng liên hợp sản xuất phân khoáng tại tỉnh Primore giữa Quỹ 
Phát triển Viễn Đông và CTY CP đóng «Tập đoàn Hóa chất Quốc gia» với khối lượng đầu tư 
370,5 tỷ rúp; Thỏa thuận về phát triển khu mỏ Natalka giữa Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga 
và công ty “Polyus» với khối lượng đầu tư 98,5 tỷ rúp; Thỏa thuận về phát triển khu quặng 
Verkhne Muna giữa Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga và «Alrosa» với khối lượng đầu tư 63 tỷ 
rúp, - A.Galushka nói.
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Bộ trưởng cũng gọi là có giá trị lớn các Thỏa thuận của Cơ quan Viễn Đ6ng về thu hút đầu tư 
và hỗ trợ xuất khẩu và Japan Bank for International Cooperation (JBIC) về xây dựng nền tảng 
Nga-Nhật Bản về xúc tiến các đặc khu phát triển ưu tiên và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản; 
hai Thỏa thuận đầu tư đầu tiên được Công ty quản lý của Quỹ Nông nghiệp Nga-Trung Quốc 
ký kết trị giá 17,9 tỷ rúp; Thỏa thuận về hợp tác công nghệ giữa “Rushydro” và Tổng công ty 
Mitsui Nhật Bản. http://rg.ru/2016/09/05/na-vef-bylo-podpisano-soglashenij-na-185-triliona-rublej.html

5 tháng 9 năm 2016, SakhaNews

Có 3 ngàn 307 đại biểu tham gia Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ hai
“Trong số đó có 207 người đứng đầu các công ty Nga và 94 người đứng đầu các công ty nước 
ngoài. Tổng số có hơn 1,5 ngàn đại diện giới doanh nghiệp. Các đại biểu nước ngoài đại diện 
cho 56 quốc gia. Các đoàn đông nhất là Nhật Bản - 246 người, Trung Quốc – 227 người, Hàn 
Quốc – 128 người”, - A.Galushka cho biết.
Tổng số các sự kiện trong chương trình làm việc của diễn đàn đã diễn ra: 56 phiên họp, trong 
số đó 44 phiên họp then chốt, sáu phiên họp chiến lược, năm cuộc đối thoại doanh nghiệp. 
Trong khuôn khổ chương trình làm việc, tại diễn đàn đã diễn ra các buổi thuyết trình của 34 
dự án đầu tư với tổng giá trị là 1,5 ngàn tỷ rúp. http://www.1sn.ru/173660.html

3 tháng 9 năm 2016, Lenta.ru

V.Putin đã giao việc thành lập nhóm công tác liên chính phủ về xây dựng siêu vành đai 
năng lượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương
“Chúng ta ủng hộ sáng kiến của các công ty Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc về xây dựng vành đai 
năng lượng liên kết các nước chúng ta”, - V.Putin nói. “Để thực hiện nhanh chóng và năng 
động dự án này, chúng tôi đề nghị thành lập nhóm công tác liên chính phủ. Ở đây tôi muốn 
nhấn mạnh là Nga sẵn sàng cung cấp cho các đối tác của chúng ta giá điện năng cạnh tranh 
trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ ấn định giá đó trong quãng thời gian dài, - ông 
nói thêm.  http://lenta.ru/news/2016/09/03/energy/

3 tháng 9 năm 2016, Gazeta.ru

Shinzo Abe đề nghị làm Vladivostok thành cánh cổng giữa Á-Âu và Thái Bình Dương
Phát biểu trên Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok ông Abe nhận xét là khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương tiến hóa rất tích cực và trở thành khu vực kinh tế mở cửa
“Đằng sau nó là một lục địa bao la, nó sẽ là động lực cho quá trình năng động này. Tôi tin 
rằng, ánh sáng chiếu rọi từ Vladivostok sẽ sinh ra hiệu ứng nhân rộng và sẽ chiếu sáng đến 
từng ngóc ngách của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, - Thủ tướng nói.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/03/n_9070511.shtml



3

TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC 
TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG

3 tháng 9 năm 2016, RIA Novosti

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã ký kết thỏa thuận về xây dựng Vòng cung phương 
Đông của Nga
Thỏa thuận đã được ký kết bởi người đứng đầu Bộ Văn hóa Nga V.Medinsky, lãnh đạo Cơ 
quan du lịch Nga Rosturizm O.Safonov và thống đốc của tất cả chín khu vực vùng Viễn Đông, 
Zabaikal, Buryatia và tỉnh Irkutsk. Theo lời của V.Medinsky, dự án này liên kết tiềm năng du 
lịch và thiên nhiên độc đáo của các khu vực vùng Viễn Đông.
“Tăng trưởng dòng du lịch đến Primore đến tháng Chín đã là 65% so với năm ngoái, đây mới 
chỉ tính du lịch từ Trung Quốc. Lượng khách du lịch đến từ Hàn Quốc và Hồng Kông cũng 
tăng, con số rất khả quan, đến cuối năm sẽ cón nhiều hơn nữa. Do đó, xây dựng một sản 
phẩm quy mô, rất thú vị và chất lượng như Vòng cung phương Đông của Nga sẽ đáp ứng 
mong đợi và đúng lúc. – O.Safonov nói. http://ria.ru/economy/20160903/1476013109.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
5 tháng 9 năm 2016, RIA Novosti

Diễn đàn Kinh tế phương Đông đã đem đến cho Sakhalin gần 30 tỷ rúp
Đã ký kết 17 thỏa thuận trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, mua bán và ngành công 
nghiệp cá. Phấn lớn các thỏa thuận đạt được với các đối tác liên quan đến xây dựng các xí 
nghiệp và cơ sở sản xuất mới trong khu vực, và hỗ trợ các xí nghiệp đã có, sử dụng bổ sung 
những công cụ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trên lề diễn đàn, đoàn Sakhalin đã tiến hành một loạt các cuộc đàm phán với các đối tác, 
trong đó có cả nước ngoài. Ví dụ như tại cuộc gặp gỡ với công ty “Chiyoda Corporation” của 
Nhật Bản đã thảo luận về triển vọng phát triển công nghiệp khai thác chế biến khí, xây dựng 
nhà máy khí hóa lỏng mini trên cơ sở mỏ khí đốt Anivsk trên đảo. Nhiều vấn đề rộng hơn 
nữa đã được đề cập tới trong cuộc đối thoại với Hiệp hội của Trung Quốc về phát triển doanh 
nghiệp ở nước ngoài.  http://ria.ru/economy/20160905/1476053873.html

5 tháng 9 năm 2016, RIA Yamal-region

Khối lương vận chuyển trên Tuyến biển Bắc sẽ tăng đến 35 triệu tấn hàng hóa một năm
Khối lượng hàng hóa vận chuyển theo Tuyến biển Bắc trong thời gian tới sẽ tăng đến hai 
mươi triệu tấn mỗi năm, và sau năm năm nữa sẽ đạt đến con số ba mươi – ba mươi lăm triệu 
tấn mỗi năm, Bộ trưởng Giao thông vận tải M.Sokolov đã thông báo tại Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông. Đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng đặc biệt chú ý đến việc phát triển cảng 
Sabetta. “Sử dụng hiệu quả tiềm năng quá cảnh của Liên bang Nga bằng một chương trình 
toàn diện về phát triển các tuyến đường biển, đường sắt, đường ô tô và đường không  là một 
trong những nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên của ngành giao thông vận tải”, - Bộ trưởng nói. 
http://yamal-region.tv/news/21207/
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2 tháng 9 năm 2016, TPP-Inform

Trong ngày đầu tiên Hệ thống đầu tư “Voskhod” đã gom được 143 triệu rúp
Nhà phát hành đầu tiên niêm yết trên “Voskhod” chứng khoán với tổng trị giá 100 triệu rúp 
là công ty “Aviaterminal”, là công ty con của CTY CP mở “Khabarosk Airport” – nhà điều hành 
chính hoạt động trên mặt đất của cảng hàng không quốc tế Khabarovsk (Mới). Lượng tiền 
theo đơn đề nghị nhận được trong lần niêm yết khởi đầu đã vượt quá số lượngị dự kiến 43 
triệu rúp. 

“Khai trương sàn giao dịch mới là cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển vùng Viễn 
Đông và thị trường tài chính Nga. Trong suốt một ngày, không có bất cứ quảng cáo nào, đã 
nhận được đơn đề nghị của các nhà đầu tư từ 33 thành phố của Nga với tổng giá trị hơn 140 
triệu rúp. Khối lượng này không lớn nhưng là sự kiện quan trọng của thị trường tiết kiệm cá 
nhân với khối lượng 23 ngàn tỷ rúp”, - Tổng giám đốc FRDV A.Chekunkov nhận xét.

http://tpp-inform.ru/region/live/primorsiy-kray/37471/

2 tháng 9 năm 2016, Vesti

ALROSA khai trương Trung tâm kim cương Á-Âu tại Cảng tự do Vladivostok
Lễ khai trương chính thức Trung tâm kim cương Á-Âu (EATs) được tổ chức ngày 2 tháng 9 
với sự tham gia của Yu.Trutnev, Chủ tịch AK “ALROSA” A.Zharkov và người đứng đầu Yakutia 
E.Borisov. EATs là một liên hợp gồm các xí nghiệp mài và đánh bóng, các công trình cơ sở hạ 
tầng, các phòng trưng bày và văn phòng. Trung tâm phải đẩy nhanh việc thực hiện các giao 
dịch mua-bán kim cương và ngọc quý. http://www.vestifinance.ru/articles/74599

CÁC DIỄN GIẢ CỦA DIỄN ĐÀN:
PHÁT BIỂU TRỰC TIẾP

V.Putin, Tổng thống LB Nga:

“Chúng ta thấy sự quan tâm ngày càng 
tăng của giới chính trị và doanh nghiệp 
khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các 
khu vực khác của Nga đến chương trình 
Viễn Đông của chúng ta nói chung, và đến 
các bước đi và sáng kiến của chúng ta mà 
mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho 
hợp tác, cho hiện thực hóa những dự án 
triển vọng tại vùng Viễn Đông.

Chúng ta đặt ra cho mình một nhiệm vụ 
đầy tham vọng và quy mô cực lớn theo đầy 
đủ nghĩa của nó: Làm cho Viễn Đông thành 
một trong những trung tâm phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước - mạnh, năng động 

và tiên tiến. Đây là một trong những ưu tiên 
quốc gia quan trọng nhất của chúng ta.

Chúng ta thấy ở đây có những thay đổi 
thực tế. Những kết quả đầu tiên nhưng có 
giá trị và nuôi hy vọng. Như vậy, tăng trưởng 
sản xuất công nghiệp hiện nay của vùng 
Viễn Đông là hơn năm phần trăm; còn nói 
chung cả nước chúng ta cũng có sự tăng 
trưởng nhưng khá khiêm tốn – không phẩy 
ba phần trăm so với năm phần trăm của 
vùng Viễn Đông. Trong năm qua khu vực đã 
thu hút thêm hơn một ngàn tỷ rúp đầu tư, 
đó là khoảng 15 tỷ đô la Mỹ; đã đưa vào thực 
hiện hơn 300 dự án đầu tư. Điều đó có nghĩa 
là những cơ chế hỗ trợ được đưa ra là đáp 
ứng sự mong đợi. Và cuối cùng, chỉ số quan 
trọng, đoàn kết nhất, giá trị nhất của những 
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thay đổi tại vùng Viễn Đông – đó là sự biến 
động tích cực về nhân khẩu học được hình 
thành. Lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, 
sự gia tăng dân số đã bắt đầu xẩy ra ở tỉnh 
Khabarovsk, Sakhalin, Yakutia, Chukotka. Đã 
ba năm liền tại Vùng liên bang Viễn Đông 
mức sinh cao hơn mức chết. Người dân đi 
khỏi vùng Viễn Đông ngày càng ít hơn.

Park Geun-hye Tổng thống Hàn Quốc:

“Vùng Viễn Đông có những khả năng 
liên kết kinh tế, quan hệ con người và cơ 
cấu công nghiệp thuận lợi. Với những tiềm 
năng đó khu vực sẽ trở thành một lãnh 
thổ triển vọng mà có thể thực hiện được 
ý tưởng về hội nhập và tăng trưởng. Tổng 
thống V.Putin đang thực hiện chính sách 
phương Đông mới, nó làm sôi động khu 
vực này và biến tiềm năng của khu vực 
thành tầm nhìn mà có thể hiện thực hóa 
được”.

Shinzo Abe. Thủ tướng Nhật Bản:

“Chúng ta hãy gặp nhau mỗi năm một 
lần ở đây, tại Vladivostok, và cùng nhau 
kiểm tra tám mục trong công cuộc hợp tác 
của chúng ta đã được thực hiện như thế 
nào. Tôi muốn đề nghị hàng năm chúng ta 
tạm gác công việc thường ngày để có thể 
thảo luận những điểu cần cho việc đó một 
cách sâu rộng nhất. Tôi nghĩ là sự ủng hộ 
đề nghị của tôi của quý vị đã nói nhiều về 
điều đó”.

Yu.Trutnev, Phó Thủ tướng Chính phủ 
LB Nga, Đại diện đặc mệnh toàn quyền 
của Tổng thống LB Nga tại Vùng liên 
bang Viễn Đông, Chủ tịch Ban tổ chức 
DĐKTPĐ:

«Diễn đàn Kinh tế phương Đông được 
tổ chức để cho vùng Viễn Đông phát triển 

nhanh hơn. Nếu nhìn vào tốc độ tăng 
trưởng, số lượng các dự án đầu tư mới, 
dòng đầu tư chảy vào khu vực thì có thể 
nói là quá trình này đã bắt đầu. Nhưng 
cũng nên hiểu rằng đây chỉ là sự khởi đầu. 
Chúng tôi hy vọng trong hai hoặc ba năm 
tới hệ thống sẽ đứng vững, sẽ trở nên toàn 
diện và cạnh tranh. Chúng tôi hiểu rằng 
sự phát triển của khu vực trước hết là do 
những người tạo ra các doanh nghiệp mới 
ở đây thực hiện. Để họ tiếp tục làm việc này 
thì họ cần hiểu là vùng Viễn Đông đang 
phát triển, làm việc ở đây thực sự là tốt 
hơn».

A.Galushka, Bộ trưởng LB Nga về phát 
triển vùng Viễn Đông:

«Cho đến khi khai mạc Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông lần thứ ba sẽ phát triển và 
bắt đầu thực hiện những cơ chế mới cho 
ưu tiên phát triển vùng Viễn Đông. Chúng 
cho phép hiện thực hóa 500 dự án đầu tư 
mới với tổng giá trị đầu tư là 2,9 ngàn tỷ 
rúp. Đến Diễn đàn Kinh tế phương Đông-
2017 dự định sẽ áp dụng chế độ visa đơn 
giản cho người nước ngoài đến Cảng tự 
do Vladivostok, tích lũy vốn cho thể chế 
tài chính – Quỹ Phát triển Viễn Đông - nhờ 
tăng các thuế mới ở Vùng liên bang Viễn 
Đông. Trong năm tới sẽ bắt đầu giảm biểu 
giá điện năng cho vùng Viễn Đông để sau 
hai năm bằng giá trung bình của Nga (3,19 
rúp). Đây là một trong những giá điện năng 
tốt nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 
nó sẽ phù hợp với bất kỳ nhà đầu tư nào 
đến làm việc ở đây. 

M.Sokolov, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải LB Nga:

«Vùng Viễn Đông có ý nghĩa địa chính 
trị đặc biệt: các tuyến đường vận chuyển 
ngắn nhất đi qua đây. Vận chuyển theo 
tuyến Trans-Siberian, ví dụ như so với 
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phương án thay thế có thể, rút ngắn thời 
gian vận chuyển đi một phần ba. Và ở đây, 
sự chú ý đặc biệt dự kiến sẽ dành cho vận 
chuyển bằng container mà có thị phần 
tăng lên hàng năm. Trong kế hoạch gần 
nhất của Chính phủ có việc mở rộng năng 
lực vận tải của xa lộ Baikal-Amur về cả hai 
phía tây và phía đông, Trong những năm 
tới sẽ chuẩn bị khai trương các hành lang 
giao thông “Primore-1” và “Primore-2”, đây 
là các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn do 
Nga, Trung Quốc và các đối tác tư nhân 
thực hiện. Dự án đề xuất xây dựng các 
mạng giao thông và viễn thông giữa Trung 
Quốc, Hàn Quốc và vùng Viễn Đông. 

A.Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng LB 
Nga:

«Vùng Viễn Đông của Nga có nhửng ưu 
thế cạnh tranh, có thể hiện thực hóa chúng 
trong những dự án liên doanh về năng 
lượng. Một trong những dự án triển vọng 
mà cần kết hợp cả các khoản đầu tư và trình 
độ là xây dựng vành đai năng lượng giữa 
Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và 
Mông Cổ. Sự tăng trưởng của ngành năng 
lượng và hiện thực hóa  những dự án liên 
doanh với các nước khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương trong lĩnh vực này sẽ trở thành 
driver chính của những thay đổi tích cực 
trong kinh tế vùng Viễn Đông và Đông 
Siberia, nơi tập trung gần 13% trữ lượng 
dầu mỏ và 16% trữ lượng khí đốt”.


