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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
Ngày 25/11/2016, «Interfax»

Xác định ngày tiến hành Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm 2017

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Trưởng Ban Yury 
Trutnev đã ra hàng loạt chỉ thị liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đường sá, 
khách sạn và khuôn viên trường Đại học Tổng hợp vùng Viễn Đông phục vụ cho Diễn đàn. 
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lên kế hoạch chương trình làm việc cũng được giao triển 
khai thực hiện.

Căn cứ vào lịch làm việc của Tổng thống Liên bang Nga, Diễn đàn Kinh tế phương Đông 
lần thứ III sẽ được tổ chức vào ngày 6 - 7/09/2017.

Theo cố vấn của Tổng thống Nga, thư ký điều hành của Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông A.Kobyakov thì «Diễn đàn đã có tên trong danh sách các sự kiện quan trọng 
của nền chính trị thế giới. Trong vòng hai năm qua EEF đã trở thành một diễn đàn truyền 
thông quốc tế lớn tập trung vào các ưu tiên phát triển Viễn Đông Nga và hội nhập với nền 
kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương».

 http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=786157&sec=1671
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CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Ở VÙNG VIỄN ĐÔNG
 
20/11/2016, minvostokrazvitia.ru

Tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Vladimir Putin đã thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế với 
lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản

Trong các cuộc hội đàm cấp cao Vladimir Putin và Tập Cận Bình đã thảo luận các vấn đề về hợp tác 
Nga-Trung Quốc. Đặc biệt, Tổng thống Nga bày tỏ sự năng động cải thiện mối quan hệ thương 
mại và kinh tế. 

Cho đến nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã công bố hơn 20 dự án đầu tư được thực hiện tại các 
đặc khu phát triển ưu tiên và cảng Tự do Vladivostok với vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD. Ngoài ra, 
các bên cũng tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án phát triển các hành lang giao thông vận tải 
quốc tế «Primorye-1» và «Primorye-2». 

Trong cuộc họp với Tổng thống Nga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lưu ý việc tăng cường quan 
hệ song phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ II. 

Các bên đã thảo luận việc tiếp tục các công việc hoạt động chung để thực hiện các kế hoạch hợp 
tác Nga-Nhật Bản trong việc phát triển vùng Viễn Đông, trong đó có 18 dự án lớn và các sáng 
kiến trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, y tế, phát triển đô thị với 
tổng số vốn đầu tư khoảng 16 tỷ rúp.

https://forumvostok.ru/na-sammite-ates-vladimir-putin-obsudil-voprosy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-
liderami-kitaya-i-yaponii/

24/11/2016, REGNUM

Bổ sung chuyên mục “Viễn Đông” vào các chương trình quốc gia

Kể từ năm 2017, trong tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ bổ sung thêm chuyên mục 
“vùng Viễn Đông”.

“Chuyên mục này sẽ bao gồm các hoạt động đặc biệt dành riêng cho vùng Viễn Đông, có tính 
đến đặc trưng khó khăn của khu vực. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ xây dựng những chỉ số mục 
tiêu cụ thể riêng cho khu vực này. Mọi công việc liên quan đến vấn đề này phải được hoàn thành 
trước 31/3/2017”, - Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết.

https://regnum.ru/news/economy/2209166.html

25/11/2016, minvostokrazvitia.ru

Nga và Singapore mở rộng hợp tác đầu tư tại vùng Viễn Đông

Kỳ họp khóa VII của ủy ban liên chính phủ Nga-Singapore đã diễn ra tại Singapore. Theo đó, cơ 
quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông và Tập đoàn Singapore Interprise đã 
đạt được thỏa thuận về tăng cường hợp tác trong giới thiệu các dự án tại Viễn Đông với các nhà 
đầu tư Singapore. Bên lề sự kiện, «Changi Airports Internation», «Basic Element» và Quỹ Đầu tư 
trực tiếp của Nga đã ký một thỏa thuận về việc công ty Singapore Knevichi mua lại sân bay tại 
Vladivostok.

http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4849
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07/11/2016, «Rossiyskaya Gazeta»

Nga và Trung Quốc thành lập ủy ban về phát triển vùng Viễn Đông 

Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phê 
chuẩn thành lập một ủy ban liên chính phủ mới, phụ trách thực hiện việc hợp tác giữa vùng Viễn 
Đông của Nga và vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

Các bên đã thảo luận các vấn đề thực tế của mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như: thương 
mại, kinh tế, liên doanh đầu tư, văn hóa, nhân đạo và giáo dục.

https://rg.ru/2016/11/07/reg-szfo/rossiia-i-kitaj-sozdadut-komissiiu-po-razvitiiu-dalnego-vostoka.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
08/11/2016, «Thái Bình Dương Nga»

Một công ty Úc đã bắt đầu khai thác mỏ than tại Chukotka

Công ty Tigers Realm Coal Limited đã bắt tay vào khai thác mỏ than “Fandiushkinskoye pole”. 
Trong khuôn khổ thỏa thuận với chính quyền Chukotka, công suất hoạt động của công ty là 10-
12 triệu tấn mỗi năm. Dự kiến, than sẽ được bán sang các nước Châu Á – Thái Bình Dương, trong 
đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, ngoài ra còn phục vụ cho nhu cầu của địa phương. Trong năm 
2017, dự kiến sản lượng khai thác là 200 nghìn tấn than, và tăng lên 500 nghìn tấn vào năm 2018.  
http://to-ros.info/?p=42659

Ngày 11/11/2016, TASS

Nhật Bản dự định mở rộng hướng du lịch ở Primorye

Đại diện của hiệp hội du lịch Nhật Bản trong chuyến thăm Primorye đã đánh giá cao tiềm năng 
của khu vực và dự định phát triển một hướng du lịch khu vực này. Tại cuộc gặp gỡ với các đại diện 
của ngành công nghiệp du lịch Nga đã đạt được thỏa thuận về trao đổi thông tin. Theo ý kiến của 
phía Nhật Bản, việc thường xuyên thông báo về tất cả các nguồn lực và các khả năng du lịch sẵn 
có sẽ giúp du khách ngày càng quan tam đến vùng Viễn Đông Nga. «Ngày càng nhiều các công 
trình hấp dẫn khách du lịch ra đời như Khu nghỉ dưỡng giải trí “Primorie”, Sân khấu Primorie của 
nhà hát kịch Marinsky. Để thu hút các du khách châu Á, chúng tôi dự kiến mở rộng các tour du 
lịch đến đây trong thời gian tới”, – Đại diện công ty du lịch “Oote” – Okino Mitsuro cho biết.

http://tass.ru/turizm-v-rossii/3775528vostoka.html

CÁC CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
15/11/2016, «Vesti»

Hơn 10 nghìn người nộp đơn xin nhận «Hecta vùng Viễn Đông» 

Những người nhận «Hecta vùng Viễn Đông» sẽ được nhận hỗ trợ từ nhà nước. Để thực hiện việc 
này, «Cơ quan phát triển nguồn nhân lực ở vùng Viễn Đông» sẽ mở một trung tâm chuyên môn. 
Theo đó, người dân có thể được hỗ trợ trong việc hợp tác để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, 
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lên kế hoạch thành lập các trung tâm sử dụng tập thể các công nghệ kỹ thuật và các phương tiện 
cơ giới nhỏ. 

Địa phương đứng đầu về số đơn xin nhận héc-ta vùng Viễn Đông là Cộng hòa Sakha (Yakutia) với 
3500 đơn, đứng thứ hai là Primorie với 2300 đơn, thứ 3 là Sakhalin với hơn 2000 đơn. Hai phương 
án sử dụng phổ biến nhất được người dân đăng ký là xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp. 

«Cho đến nay, chỉ các cư dân của vùng Viễn Đông có thể nộp đơn. Từ ngày 01/02/2017 bất kỳ 
công dân nào của Nga cũng có thể nhận được «Hecta vùng Viễn Đông», và số lượng các đơn sẽ 
tăng lên» – A.Galushka cho biết.

http://www.vestifinance.ru/articles/77623

28/11/2016, minvostokrazvitia.ru

Nhà đầu tư thứ một trăm khởi công dự án đầu tư vào cảng Tự do Vladivostok

«Trung tâm kim cương Á-Âu» đã ký một thỏa thuận để tham gia vào cảng Tự do Vladivostok. 
Công ty có kế hoạch thành lập một cụm cơ sở hạ tầng với khoản đầu tư tư nhân là hơn 32 triệu 
rúp, tạo ra 16 công ăn việc làm. «Trung tâm kim cương Á-Âu»  là một nền tảng cho phép thống 
nhất các công ty trong ngành công nghiệp kim cương và tập trung vào các hoạt động xuất nhập 
khẩu với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Hiện nay, các nhà đầu tư của cảng Tự do Vladivostok là 100 công ty với tổng số vốn đầu tư lên tới 
128 tỷ rúp, có thể tạo ra 20.175 việc làm.

 http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4852

16/11/2016, RIA «Novosti»

Tại Kamchatka bắt đầu tiến hành các dự án đầu tư đầu tiên trong khuôn khổ của cảng Tự do 
Petropavlovsk-Kamchatsky

Các nhà đầu tư tiềm năng đầu tiên đã sẵn sàng để xây dựng một khách sạn hiện đại và làng dân 
tộc tại Petropavlovsk-Kamchatskom. Vốn đầu tư của dự án này là khoảng 900 triệu rúp. 
Tại thời điểm này, Chính phủ của vùng Kamchatka đang xem xét hơn 16 đơn từ các nhà đầu 
tư tiềm năng của cảng Tự do với tổng vốn đầu tư không dưới 20 tỷ rúp. Chế độ của cảng Tự do 
Vladivostok đã được phổ biến tại lãnh thổ của Petropavlovsk-Kamchatsky vào tháng 6 năm 2016. 
 https://ria.ru/economy/20161116/1481458962.html
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