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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
Ngày 14/10/2016, «Izvestia»

Vùng Viễn Đông thu hút được 100 tỷ RUB đầu tư trong một tháng kể từ sau Diễn đàn 
kinh tế phương Đông

Kết thúc Diễn đàn kinh tế phương Đông lần II, hàng loạt các sáng kiến được nghiên cứu, 
xem xét những ưu đãi dài hạn dành cho các dự án có vốn đầu tư lớn và miễn một phần 
thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong khu vực. Tổng giá trị đầu tư vào 
vùng Viễn Đông đã lên tới hơn 1.232 tỷ RUB. Theo lời ông A. Galushka – Bộ trưởng phát 
triển vùng Viễn Đông LB Nga, kết thúc EEF-2016, có thể khẳng định chắc chắn rằng, Diễn 
đàn đã được thừa nhận ở tầm quốc tế và là một công cụ để phát triển vùng Viễn Đông.

http://izvestia.ru/news/637736

Ngày 11/10/2016, «Kommersant.Ru»

Ông Alexandr Krutikov sẽ phụ trách thu hút đầu tư vào vùng Viễn Đông và chuẩn bị 
công tác tổ chức EEF

Ông A. Krutikov đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga. 
Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách việc thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế và chuẩn bị công 
tác tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông, đồng thời điều hành hoạt động của Cơ quan 
thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông và Quỹ phát triển vùng Viễn Đông.
http://www.kommersant.ru/doc/3112977
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CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
 
Ngày 27/10/2016, minvostokrazvitia.ru

Singapore quan tâm phát triển hợp tác kinh tế với Nga tại vùng Viễn Đông

Singapore sẵn sàng đầu tư vào các hướng phát triển ưu tiên của vùng Viễn Đông. Cụ thể là phát 
triển cơ sở hạ tầng, trong đó có đường sắt, cảng biển, sân bay, các dự án trong lĩnh vực chế tạo 
tàu và máy bay.

Tại cuộc gặp giữa hai Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông A.Osipov và A. Krutikov với Bộ 
trưởng Bộ công thương kiêm Bộ trưởng phát triển quốc gia Singapore Koh Poh Koon, hai bên đã 
thảo luận về kinh nghiệm của Singapore trong lĩnh vực chế biến dầu khí, phát triển môi trường 
đô thị hiện đại, dịch vụ y tế chất lượng và dễ tiếp cận. “Hiện nay các bên đang chuẩn bị cho kế 
hoạch của công ty Changi tham gia vào dự án hiện đại hóa sân bay quốc tế Vladivostok”, - ông 
Krutikov nhận định. http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4724

Ngày 24/10/2016, TASS

Thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tại vùng Viễn Đông

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc được thành lập là một việc làm cần thiết nhằm thúc 
đẩy các dự án đầu tư và thu hút các nhà đầu tư cư trú vào các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng 
tự do Vladivostok. Điều này sẽ cho phép tăng cường số lượng và chất lượng đầu tư từ Trung 
Quốc. Tham gia điều hành trung tâm này, về phía Nga có thể sẽ là Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ 
trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông và Quỹ phát triển vùng Viễn Đông.

Theo lời Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông LB Nga A. Galushka, hiện nay tại khu vực đang thực 
hiện 21 dự án với sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc với tổng giá trị đầu tư hơn 180 tỷ 
RUB.  http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4703

Ngày 18/10/2016, TASS

Dân số vùng Viễn Đông sẽ đạt 8,5 triệu người đến năm 2030

Theo số liệu của Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga, lượng dân di cư khỏi vùng VIễn Đông 
trong những năm gần đây giảm tới 4,2 lần. Đến năm 2030, dân số của khu vực này sẽ phải đạt 
con số 8,5 triệu – đây là mục tiêu đã được đặt ra trong chính sách nhân khẩu của vùng Viễn Đông. 
http://tass.ru/ekonomika/3712168

Ngày 13/10/2016, rcsme.ru

Ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Viễn Đông

Những khoản vay ưu đãi với lãi suất 12,5-13,5%/năm sẽ được Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và 
Baikal rót vốn. Dự án thí điểm sẽ do ngân hàng Sberbank thực hiện. Thỏa thuận tương ứng cũng 
đã được ký kết tại Diễn đàn kinh tế phương Đông vừa qua. Trong quá trình thực hiện, Quỹ phát 
triển vùng Viễn Đông và Baikal sẽ cấp cho Sberbank các khoản tài chính có chủ đích với lãi suất 
5%/năm.

Sự tham gia của Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và Baikal sẽ cho phép giảm 4-5% lãi suất cho 
vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ so với mức lãi suất trung bình của thị trường, đồng thời 
tăng thời hạn cho vay lên tới 10 năm. http://rcsme.ru/ru/news/show/82064/Малому-бизнесу-на-Дальнем-
Востоке-предложат-кредиты-под-135/1105/13-10-2016
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Ngày 4/10/2016, vestiregion.ru

Chính phủ Nga thông qua cơ chế hoạt động của các điểm ra vào Cảng tự do Vladivostok

Nghị định về cơ chế hoạt động của các điểm ra vào Cảng tự do Vladivostok đã được Thủ tướng 
D. Medvedev ký phê chuẩn. Theo đó, các điểm ra vào sẽ hoạt động 24/24, thực hiện cơ chế “một 
cửa” khi xuất nhập hàng hóa, tiến hành làm thủ tục điện tử để kiểm tra hải quan.

Cơ chế “một cửa” sẽ cho phép đảm bảo kiểm tra hải quan và các loại hình kiểm tra khác hoạt 
động thông suốt, hiệu quả tại biên giới Nga. http://vestiregion.ru/2016/10/04/pravitelstvo-rf-utverdilo-
mexanizm-raboty-punktov-propuska-svobodnogo-porta-vladivostok/

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
Ngày 28/10/2016, minvostokrazvita.ru

Hội đồng giám sát Cảng tự do Vladivostok phê duyệt 35 dự án đầu tư mới

Tổng số vốn đầu tư tư nhân vào khoảng 94 tỷ RUB. Dự kiến tạo thêm 3700 công ăn việc làm mới. 
Theo lời Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông LB Nga A. Galushka, các đơn đăng ký đến từ nhiều 
khu vực mới, những nơi đã được mở rộng quy chế cảng tự do.

Cụ thể, tại cảng biển Vanino dự kiến xây dựng trạm trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng. Tại khu 
vực mũi đất Burnyi (vùng Khabarovsk) sẽ xây dựng trạm trung chuyển than. Trong khi đó, Công 
ty TNHH “Cảng phía Nam” dự kiến đến năm 2020 sẽ thực hiện xong dự án xây dựng Trung tâm 
chế biến, vận chuyển cá Korsakovsky. http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4729

Ngày 26/10/2016, «VladNews»

Trung Quốc dự tính đầu tư vào vùng Viễn Đông hơn 750 tỷ RUB

Phía Trung Quốc đã chuyển cho Nga bản danh sách 13 dự án đầu tư vào vùng Viễn Đông với sự 
tham gia của 9 công ty Trung Quốc với tổng số vốn hơn 750 tỷ RUB. Ở đây muốn nói đến các dự 
án tại Viễn Đông trong lĩnh vực khai thác và chế biến tài nguyên, nông nghiệp, phát triển hạ tầng 
cầu cảng và vận tải.

Những đề nghị trên được chuyến tới Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông A. Krutikov trong 
khuôn khổ buổi hội đàm tại Bắc Kinh với Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về cải cách và phát 
triển Trung Quốc Nin Xizhe.

Tại buổi hội đàm, hai bên cũng đã đạt được các thỏa thuận về hành lang vận tải quốc tế Primorie-1 
và Primorie-2 cũng như phát triển đảo Bolshoi Ussurisky. http://vladnews.ru/2016/10/26/114915/knr-
zainteresovana-v-investirovanii-v-dfo-bolee-750-mlrd-rublej.html

CÁC CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Ngày 26/10/2016, «dvkapital.ru»

Nhà đầu tư đặc khu phát triển ưu tiên “Khabarovsk” bắt đầu xuất khẩu bông đá sang Canada
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Lô hàng vật liệu cách nhiệt đầu tiên của nhà máy “TechnoNIKOL DV” đã được xuất sang Canada 
theo đơn đặt hàng của một nhà sản xuất tấm cách nhiệt quốc tế. Trong tương lai, công ty dự định 
mở rộng đối tượng khách hàng tại Canada và thường xuyên xuất khẩu các vật liệu tương tự đến 
quốc gia này.

Nhà máy sản xuất bông đá được đưa vào vận hành từ cuối tháng Tám năm 2016 với công suất 
khoảng 750 nghìn mét khổi mỗi năm. Dự kiến đến năm 2019, sản lượng xuất khẩu của nhà máy 
tính trong thành phần Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk sẽ tăng lên 20%. http://dvkapital.ru/
regionnow/khabarovskij-kraj_26.10.2016_8968_postavki-kamennoj-vaty-v-kanadu-nachal-rezident-tor-khabarovsk-
zavod-tekhnonikol--dalnij-vostok.html

Ngày 14/10/2016, TASS

Thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên thứ 14 tại Cộng hòa Sakha (Yakutia)
Tiểu ban về các vấn đề thực hiện dự án đầu tư tại Viễn Đông và Baikal trực thuộc Chính phủ Nga 
do Phó Thủ tướng Y. Trutnev đứng đầu đã phê duyệt việc xây dựng đặc khu phát triển ưu tiên 
mới.
Trên cơ sở Đặc khu phát triển ưu tiên “Nam Yakutia” sẽ xây dựng một trung tâm công nghiệp quy 
mô lớn. Tại hai địa điểm của Đặc khu phát triển ưu tiên, sẽ có 7 dự án khai khoáng và giao thông 
vận tải được triển khai với số vốn đầu tư tư nhân là 24,7 tỷ RUB. http://tass.ru/ekonomika/3704103

Ngày 11/10/2016, forumvostok.ru

Mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên “Gornyi Vostok” tại Sakhalin
Đã có thêm 2 khu đất tại phía Nam Sakhalin được bổ sung vào đặc khu phát tiển ưu tiên, đúng 
như đề xuất của Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga. Tại các khu vực mới, nhà đầu tư tiềm năng 
của Đặc khu phát triển ưu tiên “Gornyi Vozdukh” là Cảng hàng không Nam Sakhalin dự kiến thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ga hàng không mới tại sân bay Nam Sakhalin.

Theo lời Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông LB Nga A. Galushka, dự án sẽ góp phần thu hút 
lượng khách du lịch, mở rộng các tuyến đường vận tải hàng không, tăng cường số lượng các 
chuyến bay đi/đến khu vực. https://forumvostok.ru/rasshirena-tor-gornyj-vozduh-na-sahaline

Ngày 5/10/2016, DV-ROSS

Xây dựng “cảng trên bộ” trị giá 6 tỷ RUB tại Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk
“Samarga Holding” đang dự kiến xây dựng trung tâm cảng vận tải “Rakitnoe”. Việc triển khai dự 
án sẽ đem lại cho khu vực 220 chỗ làm mới. Xây dựng trung tâm cảng vận tải sẽ là giai đoạn 
đầu tiên của việc xây dựng tổ hợp hành lang vận tải quốc tế thống nhất “Samarga” tại vùng 
Viễn Đông. Nhiệm vụ chính của trung tâm là tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các công ty vận tải, 
giảm thời gian xử lý và vận chuyển hàng hóa, giảm thiểu tối đa rủi ro cho chủ hàng. http://trud-ost.
ru/?p=465391

Quỹ Roscongress. – đơn vị tổ chức và điều hành EEF


