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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
26/9/2016, Hãng thông tấn Regnum

Tổng thống Putin ra hàng loạt chỉ thị sau Diễn đàn kinh tế phương Đông lần II.

Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ Nga xem xét vấn đề thành lập nhóm 
công tác liên chính phủ để hỗ trợ xây dựng và thực hiện dự án truyền tải điện đến các 
nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sáng kiến thành lập siêu vành đai năng lượng 
Nga – Nhật – Hàn – Trung đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin tại Diễn đàn kinh 
tế phương Đông.

Tổng thống Nga đồng thời cũng giao nhiệm vụ đề xuất bổ nhiệm đại diện toàn quyền của 
Nga phụ trách phát triển hợp tác kinh tế với Nhật Bản.

Ngoài ra, Chính phủ Nga sẽ phải nghiên cứu, xây dựng và vận hành tại vùng Viễn Đông cơ 
chế ưu tiên tiếp cận các mỏ khoáng sản, lòng đất, các khu nuôi trồng, đánh bắt thủy sản 
và rừng dành cho các nhà đầu tư thực hiện những dự án xây dựng nhà máy sản xuất, chế 
biến sản phẩm công nghệ cao và chế biến nguyên liệu tại đây.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nga sẽ xem xét thêm vấn đề vốn hóa Quỹ Phát triển vùng Viễn 
Đông cũng như khả năng mở rộng quy chế Cảng tự do Vladivostok tại các khu vực mới.

  https://regnum.ru/news/2184686.html
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28/9/2016, “Vesti”

Gian trưng bày vùng Kamchatka giành giải nhất tại Festival “Đường phố vùng Viễn 
Đông”

Tại phiên họp Hội đồng trực thuộc Đại diện toàn quyền Tổng thống vùng Viễn Đông, Phó 
Thủ tướng Y. Trutnev đã trao giải cho các địa phương thắng cuộc trong triển lãm “Đường 
phố vùng Viễn Đông”, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông vừa qua. 
Phó Thủ tướng cho biết: “Chúng ta cần phải phát triển toàn bộ khu vực Viễn Đông, giới 
thiệu với mọi người vẻ đẹp của khu vực. Nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công với 
những gian trưng bày tại Festival “Đường phố vùng Viễn Đông”. Đây là một bước tiến so 
với Diễn đàn lần trước”.

Theo kết quả bầu chọn, ông Trutnev đã tiến hành trao giải cho các địa phương như sau: 
giải ba được trao cho ông Alexandr Levintal – Thống đốc khu tự trị Jewish, giải nhì được 
trao cho ông Roman Kopin – Thống đốc khu tự trị Chukotka và giải nhất được trao cho ông 
Vladimir Iliukhin – Thống đốc vùng Kamchatka.

 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2803852

6/9/2016, TASS

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản: “Diễn đàn kinh tế phương 
Đông cho thấy mức độ quan tâm cao của doanh nghiệp Nhật tại vùng Viễn Đông”

Bộ trưởng Hiroshige Seko nhấn mạnh những bước tiến tích cực trong phát triển kinh tế tại 
các khu vực phía Đông nước Nga. Ông Seko đồng thời cho biết, số lượng các công ty Nhật 
hoạt động tại vùng Viễn Đông có thể sẽ tăng lên.

Cũng theo lời Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, “Diễn đàn kinh tế 
phương Đông là cơ hội tốt để chứng minh Chính phủ Nga quan tâm đặc biệt đến vùng Viễn 
Đông”.

Trong số các kết quả đạt được của Diễn đàn, Bộ trưởng Seko đặc biệt coi trọng thỏa thuận 
cấp cao về việc xây dựng nền tảng thúc đẩy trao đổi giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước.

http://tass.ru/opinions/interviews/3597667

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
8/9/2016, www.minvostokrazvitia.ru

Nga và Nhật Bản thống nhất kế hoạch tăng cường quan hệ kinh tế song phương

Các vấn đề hợp tác Nga-Nhật tại vùng Viễn Đông đã được thảo luận tại cuộc gặp giữa A. Galushka 
và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko. Kết quả hội đàm là 
văn kiện gồm 5 nhóm với 18 điểm.

Nhóm thứ nhất bao gồm các dự án có mức độ làm việc cao, trong đó có việc đầu tư của các công 
ty Nhật vào các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok. Một nhóm khác liên quan 
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đến các dự án phát triển toàn cầu: ở đây muốn nói đến phát triển Con đường tơ lụa trên biển 
và thành lập mạng lưới hàng không vũ trụ trên cơ sở sân bay vũ trụ “Phương Đông”. Các nhóm 
còn lại liên quan đến việc phát triển các kênh đầu tư, hợp tác, y tế và cơ sở hạ tầng. http://www.
minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4628

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
21/9/2016, Hãng thông tấn RIA “Novosti”

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông sẽ rót vốn cho các ngân hàng để hỗ trợ cho vay đối với 
doanh nghiệp nhỏ tại vùng Viễn Đông

Tiểu ban thuộc Chính phủ phụ trách việc thực hiện các dự án đầu tư tại vùng Viễn Đông và Baikal 
do Phó Thủ tướng Y. Trutnev đứng đầu đã thông báo chương trình ưu tiên mang tên “Tiếp cận 
vay tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Chương trình này cho phép Quỹ phát triển vùng 
Viễn Đông rót vốn cho các ngân hàng với mức lãi suất 5%/năm.

Sự tham gia của Quỹ phát triển vùng Viễn Đông sẽ cho phép giảm lãi suất cho vay đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ xuống thấp hơn 4-5% so với mức lãi suất trung bình trên thị trường.

Theo đánh giá sơ bộ, chương trình được thực hiện sẽ đảm bảo thu bổ sung cho ngân 
sách khoảng 7,6 tỷ RUB. Cùng với đó sẽ có thêm khoảng 1300 việc làm mới. https://ria.ru/
economy/20160921/1477500014.html

22/9/2016, “Vesti”

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại vùng Viễn Đông sẽ được thành lập

Dự án này đang được Quỹ phát triển vùng Viễn Đông, Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất 
khẩu, cùng với Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản thảo luận. Trong giai đoạn đầu của dự án sẽ 
thành lập một nền tảng đầu tư Nga-Nhật nhằm thu hút doanh nghiệp Nhật vào các đặc khu phát 
triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok.

Theo lời Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông A. Niazmetov, theo kế hoạch sẽ thành lập Quỹ 
phát triển đô thị Nga-Nhật, Quỹ lương thực Nga-Nhật trong lĩnh vực tài nguyên biển, khu công 
nghiệp liên doanh tại Komsomolsk-on-Amur.

http://vestiprim.ru/2016/09/22/na-dalnem-vostoke-budet-sozdan-centr-podderzhki-yaponskogo-biznesa.html

28/9/2016, forumvostok.ru

Vladivostok lọt vào Top-5 thành phố hút khách du lịch nhất nước Nga

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vladivostok lọt và bảng xếp hạng toàn cầu các thành phố hút khách 
du lịch nhất theo Global Destinations Cities Index. Các thành phố trong bảng xếp hạng được 
phân loại dựa trên số lượng khách du lịch nước ngoài cũng như số tiền mà họ chi tiêu tại các 
thành phố. Bảng xếp hạng cũng đồng thời đưa ra các dự báo liên quan đến số lượng du khách 
thăm các thành phố trong năm 2016.

Trong bảng xếp hạng toàn cầu, Vladivostok đứng thứ 131 – một vị trí đủ để lọt vào Top-5 nếu 
chỉ tính riêng các thành phố của Nga. Trong Top-5 này, ngoài Vladivostok còn có Moscow, Saint-
Peterburg, Novosibirsk và Ekaterinburg. http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=77967
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NHỮNG CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
21/9/2016, PRIME

Các công ty Hàn Quốc dự kiến đầu tư 2,6 tỷ RUB vào các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng 
tự do Vladivostok

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã nộp cho Tập đoàn phát triển vùng Viễn Đông 3 đơn xin phép đầu 
tư với tổng trị giá 2,6 tỷ RUB. Tại Cảng tự do Vladivostok, nhà đầu tư Hàn Quốc dự kiến nghiên cứu 
hệ thống thanh toán vé giao thông điện tử tại Vladivostok, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất 
các sản phẩm polyurethane và hóa chất gia dụng. Tại đặc khu phát triển ưu tiên “Khabarovsk” dự 
kiến xây dựng nhà máy sản xuất màng bọc thực phẩm PVC và túi đựng dành cho máy bán hàng 
tự động hoặc bán tự động.  http://1prime.ru/regions/20160921/826544140.html

20/9/2016, Amurmedia.ru

Nhà đầu tư đầu tiên quan tâm đến Cảng tự do tại vùng Khabarovsk

Công ty cổ phần “Prime” đã nộp đơn lên Tập đoàn phát triển vùng Viễn Đông xin quy chế nhà đầu 
tư cư trú tại Cảng tự do thuộc khu vực Vaninsky, vùng Khabarovsk. Nhà đầu tư dự kiến xây dựng 
tại đây một nhà ga trung chuyển khí hóa lỏng. http://amurmedia.ru/news/economics/20.09.2016/532644/
perviy-investor-zainteresovalsya-svobodnim-portom-v-habarovskom-krae.html

THÔNG TIN TƯ LIỆU

CÁC THỎA THUẬN ĐƯỢC KÝ KẾT TẠI EEF-2016

214 THỎA THUẬN VỚI TỔNG TRỊ GIÁ HƠN 1,85 NGHÌN TỶ RUB

ĐÃ DƯỢC KÝ KÉT TẠI EEF-2016

CÁC THỎA THUẬN LỚN NHẤT TRONG ĐÓ:

500 TỶ RUB
Thực hiện dự án đầu tư “Tổ hợp hóa dầu 
Amur” giữa Bộ Phát triển vùng Viễn Đông 
LB Nga và Công ty cổ phần đại chúng Sibur 
Holding

370,5 TỶ RUB
Xây dựng tổ hợp sản xuất phân bón tại 
vùng Primorie giữa Quỹ phát triển vùng 
Viễn Đông và Công ty cổ phần đóng “Tập 
đoàn hóa học quốc gia”.

98,5 TỶ RUB
Thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng nhà máy 
khai khoáng và chế biến trên cơ sở mỏ 
vàng Natalkinsky” giữa Bộ Phát triển vùng 
Viễn Đông LB Nga và Công ty TNHH Polyus.

63 TỶ RUB
Thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy khai thác 
kim cương tại mỏ Verkhne-Munsky” giữa 
Bộ Phát triển vùng Viễn Đông LB Nga và 
Công ty ALROSA.
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