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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
20/1/2017, Zolotoy Rog

Khách dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III có thể sử dụng visa điện tử

Khách nước ngoài với visa loại 1 lần thời hạn 8 ngày có thể đến bất cứ khu vực nào thuộc 
năm khu vực có chế độ cảng tự do.

Ủy ban xây dựng Nhà nước và lập pháp thuộc Duma Quốc gia đã đệ trình Hạ viện 
thông qua luật về đơn giản hóa thủ tục thị thực tại Cảng tự do, - thông tin trên được 
Bộ Phát triển vùng Viễn Đông chia sẻ với thời báo “Zolotoy Rog”. http://www.zrpress. ru/
business/primorje_20.01.2017_81848_elektronnoj-vizoj-smogut-vospolzovatsja-gosti-tretjego-vostochnogo- 
ekonomicheskogo-foruma.html

13/1/2017, OTV

Chuyên gia Diễn đàn Gaidar gọi EEF là một trong những sân chơi quan trọng nhất của đối 
thoại kinh tế quốc tế đối với Nga

Theo nhận định của ông Vladimir Salamatov – Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu “Thương 
mại quốc tế và hội nhập”, vấn đề xây dựng không gian kinh tế chung từ Lisbon đến Vladivostok 
lần đầu tiên được đưa ra tại Diễn đàn kinh tế phương Đông mùa thu năm 2016.

“Diễn đàn này có ý nghĩa rất to lớn với cả nước Nga. Tham dự diễn đàn có nguyên thủ Nga và 
nhiều nước khác, lãnh đạo các công ty lớn trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề hợp 
tác kinh tế giữa Nga vớ các nước EU được đưa ra thảo luận tại đây.

Ngay cả trong điều kiện bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt, tất cả các bên đều quan tâm đến việc 
xây dựng một không gian kinh tế thống nhất. Tại diễn đàn, những rào cản phát triển hợp tác giữa 
các quốc gia cũng đã được chỉ ra”, ông Salamatov nhấn mạnh. http://otvprim.ru/ society/primorskij-
kraj_13.01.2017_47065_eksperty-gajdarovskogo-foruma-nazvali-vef-v-primorje-odnoj-iz-glavnykh- ploschadok-
mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-dialoga.html
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
27/1/2017, Kommersant

Công ty của tỷ phú Alexandr Mamut xây dựng dự án phát triển đảo Russkyi

Công ty của tỷ phú Alexandr Mamut sẽ xây dựng dự án phát triển đảo Russkyi. Văn phòng tư vấn 
“Strelka” và Công ty tín dụng nhà ở đã ký hợp đồng xây dựng dự án phát triển không gian đô 
thị, trong đó có kế hoạch khai thác khu đất rộng 390 ha trên đảo Russkyi, nơi có thể xây dựng 
khoảng 500 nghìn m2 nhà ở, công trình công cộng, công viên cây xanh… Tổng giá trị hợp đồng 
vào khoảng 4 tỷ RUB. 

http://kommersant.ru/doc/3204846

26/1/2017, TASS

Đại sứ Ấn Độ tại Nga Pankaj Saran: Ấn Độ dự định thúc đẩy hợp tác với Nga tại vùng Viễn 
Đông

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, đại sứ Ấn Độ tại LB Nga Pankaj Saran cho biết, 
Ấn Độ và Nga dự định thúc đẩy đầu tư lẫn nhau và các hình thức hợp tác kinh tế khác tại vùng 
Viễn Đông. Ông Pankaj Saran chia sẻ: “Bộ phát triển Viễn Đông đã thông tin cho chúng tôi về 
những sáng kiến khác nhau trong khu vực. Chúng tôi hi vọng rằng có thể tham gia tích cực vào 
Diễn đàn kinh tế phương Đông, đồng thời dự định tiến hành các cuộc gặp cấp cao Nga-Ấn dành 
riêng bàn về hợp tác ở khu vực này. Nhiều dự án cụ thể có thể được triển khai ở vùng Viễn Đông 
cũng đã được hai bên thảo luận.” 

http://tass.ru/opinions/ interviews/3974044

20/1/2017, Rossyiskaya Gazeta

Tổng thống Putin kiểm tra tình hình giá điện tại vùng Viễn Đông

Biểu giá điện tại Viễn Đông sẽ phải ngang bằng với mức bình quân tại Nga trong vòng 3 tháng 
tới: giá điện sẽ được tính toán lại, trong đó sẽ áp dụng mức ưu đãi kể từ đầu năm. Thông tin trên 
đã được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với đại diện toàn quyền của mình tại vùng 
Viễn Đông – Phó Thủ tướng Yuri Trutnev. Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Trutnev cũng đã báo cáo 
về nhiều hoạt động khác. Trong năm qua, đã có 4 đạo luật được thông qua nhằm cải thiện chất 
lượng cuộc sống và môi trường đầu tư tại Viễn Đông. Đã có 4 cảng tự do mới được thành lập, cá 
cơ chế thực hiện dự án đầu tư được cải thiện, dự án “héc-ta vùng Viễn Đông”. Hiện nay còn 11 dự 
thảo luật đang được hoàn thiện, trong đó có luật miễn thị thực tại cảng tự do Vladivostok.

https://rg.ru/2017/01/20/reg-dfo/putin-proveril-situaciiu-s-tarifami-na-dalnem-vostoke.html

12/1/2017, Skolkovo

“Skolkovo” dự định xây dựng Trung tâm nuôi trồng thủy sản trên cơ sở Viện hải dương Viễn 
Đông

Thông tin trên được ENV trích dẫn từ cơ quan báo chí của quỹ Skolkovo, dẫn lời Giám đốc bộ 
phận “Công nghệ sinh học trong nông nghiệp” Roman Kulikov và ông Sergey Maslenikov – nhà 
sinh học biển nổi tiếng đến từ Vladivostok. 

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/01/02/skolkovo-planiruet-sozdat-centr-akvakultury-na-baze-
dalnevostochnogo-okeanariuma.aspx
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10/1/2017, Rambler News Service

Bộ Lao động nghiên cứu việc thay thế ưu đãi phí bảo hiểm bằng các khoản trợ cấp đối với 
các nhà đầu tư tại Đặc khu phát triển ưu tiên 

Bộ Lao động sẽ xem xét vấn đề thay thế ưu đã phí bảo hiểm bằng các khoản trợ cấp dành cho 
nhà đầu tư tại các đặc khu phát triển ưu tiên và cảng tự do Vladivostok. Trong khi đó, Bộ phát triển 
Viễn Đông cho rằng, xem xét lại các biện pháp hỗ trợ phát triển vùng Viễn Đông là điều không 
nên.

https://rns.online/regions/Mintrud-prorabativaet-zamenu-lgot-po-strahovim-vznosam-dlya-rezidentov-TOR-na- 
subsidii-2017-01-10/

04/1/2017, OTV

Giám đốc Sở du lịch Primorie Konstantin Shectakov: Primorie hy vọng vào phát triển du 
lịch biển

Quan hệ hợp tác Nga-Nhật đã có nhiều bước tiến đáng kể từ sau Diễn đàn kinh tế phương Đông 
lần thứ II. Phát triển du lịch tại vùng Viễn Đông là một trong tám hướng hợp tác chính, và Nhật 
Bản chính là thị trường chiến lược quan trọng đối với Primorie.

http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_04.01.2017_46853_konstantin-shestakov-primorje-delaet-stavku-na-
razvitie-morskogo-turizma.html
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