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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
21/2/2017, «Izvestia»

Yuri Trutnev: “Chúng ta sẽ phấn đấu sao cho mỗi kỳ EEF trở nên hấp dẫn và hoàn thiện 
hơn”

Phó Thủ tướng Trutnev nhận định, Diễn đàn lần thứ nhất đã mở ra một không gian đầu tư 
cho vùng Viễn Đông. Diễn đàn lần hai đã giới thiệu những dự án đầu tiên được triển khai 
trong khu vực và công bố những đặc khu phát triển ưu tiên mới.

“Tại diễn đàn lần thứ III tới đây, chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến từ chính lãnh đạo các 
dự án. Đến cuối năm, chúng ta sẽ có thêm hơn 70 doanh nghiệp mới. Tôi cho rằng, đại diện 
các doanh nghiệp này sẽ cho chúng ta biết, hoạt động tại Đặc khu phát triển ưu tiên có giúp 
ích cho họ hay không, những cơ sở hạ tầng như đường sá, điện nước, gas có được xây dựng 
đúng thời điểm hay không. Không có gì rõ ràng, dễ hiểu hơn là trực tiếp nghe những kinh 
nghiệm từ các dự án đã triển khai thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các lời hứa 
của mình. Ngoài ra, những người đã nhận héc-ta vùng Viễn Đông cũng sẽ được phát biểu tại 
Diễn đàn”, - Phó Thủ tướng Yuri Trutnev cho biết.

http://izvestia.ru/news/666236

20/2/2017, RIA «Novosti»

Iran quan tâm đến việc tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông

Tại cuộc gặp giữa cố vấn TỔng thống Anton Kobyakov và Đại sứ Cộng hòa hồi giáo Iran tại 
Ng Mekhdi Sanaj, hai bên đã đề cập đến vấn đề Iran tham gia vào các sự kiện quốc tế diễn ra 
tại Nga trong năm 2017. Trong cuộc gặp, hai bên cũng đã thống nhất việc tổ chức hội nghị 
bàn tròn về phát triển đối thoại kinh doanh Nga-Iran trong khuôn khổ chương trình làm việc 
Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg. Tham gia hội nghị bàn tròn sẽ có đại diện chính 
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quyền, giới doanh nghiệp và các chuyên gia. Đại sứ Sanaj cũng bày tỏ quan tâm đến việc 
tham gia các sự kiện của Diễn đàn kinh tế phương Đông – 2017.

https://ria.ru/economy/20170220/1488353498.html

3/2/2017, Bộ phát triển vùng Viễn Đông LB Nga

Bộ phát triển vùng Viễn Đông đang tiếp nhận các đề xuất cho chương trình làm việc 
của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III

Trên trang web của Diễn đàn kinh tế phương Đông đang tiến hành tiếp nhận các đề xuất 
liên quan đến chủ đề chương trình làm việc, công tác tổ chức cũng như tiến hành các sự kiện 
của EEF-2017, sẽ diễn ra vào 6-7/9/2017 tại Vladivostok. Ban Tổ chức hoan nghênh đại diện 
giới doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng động doanh nghiệp các khu vực, các hiệp hội 
ngành nghề, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp vào chương trình làm việc của Diễn đàn.

“Diễn đàn là công cụ làm việc để phát triển toàn khu vực Viễn Đông. Chính vì vậy mà việc 
quan tâm đến đề xuất của doanh nghiệp, xã hội và các chuyên gia là hết sức quan trọng. 
Chúng tôi sẵn sàng và đang đợi các đề xuất mới”, Bộ trưởng Galushka cho biết.

http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4999

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG
17/2/2017, Lenta.ru

Ưu đãi tín dụng dành cho những người nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông sẽ dành 6 tỷ RUB để cho vay ưu đãi đối với những người nhận 
héc-ta vùng Viễn Đông. Tiền sẽ không được trao tận tay mà được cấp sao cho đúng mục đích 
phát triển đất.

Những người nhận héc-ta vùng Viễn Đông có thể vay ưu đãi mức 8-10%/năm để mua hàng 
hóa, vật dụng cần thiết cho việc sử dụng đất (khung nhà, máy nông nghiệp, nhà kính…). Dự 
kiến, hệ thống cho vay ưu đãi sẽ được đưa vào thử nghiệm từ mùa xuân năm nay.

https://lenta.ru/news/2017/02/17/fareast

13/2/2017, EastRussia

Ông Leonid Petukhov được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ quan thu hút đầu tư vùng Viễn Đông

Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông được thành lập năm 2015 với 
mục đích hỗ trợ xuất khẩu, thu hút các nhà đầu tư mới vào các đặc khu phát triển ưu tiên và 
cảng tự do Vladivostok, cũng như đầu tư trực tiếp vao các dự án tại Viễn Đông. Nhiệm vụ của 
Cơ quan là giúp đỡ tất cả các nhà đầu tư thực hiện các dự án được tuyên bố trong thời gian 
ngắn nhất. Trước khi được bổ nhiệm, L. Petukhhov giữ các chức vụ lãnh đạo tại nhiều công ty 
trong và ngoài nước. Ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, thu hút đầu tư trực 
tiếp trên các lĩnh vực khai khoáng, luyện kim và nông nghiệp.
http://www.eastrussia.ru/news/novym-generalnym-direktorom-agentstva-dalnego-vostoka-po- 
privlecheniyu-investitsiy-i-podderzhke-eksp
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7/2/2017, RIA «Novosti»

Nhật thành lập hội đồng phối hợp hoạt động với Nga trên quần đảo Kuril

Cơ quan mới được lãnh đạo bởi Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản 
Hirosige Seko, phụ trách phát triển hợp tác kinh tế với Nga. Trong thành phần của Hội đồng 
liên bộ này có đại diện Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp cùng nhiều bộ khác của Nhật 
Bản. Trong phiên họp đầu tiên, hội đồng đã xem xét các vấn đề phát triển hợp tác với Nga 
trong lĩnh vực đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản và du lịch tại quần đảo Kuril.

https://ria.ru/world/20170207/1487313993.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
27/2/2017, «Vedomosti»

Rusagro sẵn sàng đầu tư 1 tỷ USD vào chế biến sữa tại vùng Viễn Đông

Công ty dự kiến đầu tư vào xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất lớn tại Primorie. Theo lời 
ông V. Moshkovich – Chủ tịch HĐQT Rusagro, sản phẩm sữa có triển vọng xuất khẩu lớn sang 
các nước Châu Á – Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. “Chỉ tính riêng tại 
Trung Quốc thiếu hụt sữa đã lên tới 20 triệu tấn mỗi năm. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của 
Primorie dướ góc đọ sản xuất các sản phẩm từ sữa là vô cùng to lớn”, - ông Moshkovich cho 
biết. http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/27/679112-rusagro-moloka

20/2/2017, RIA «Novosti»

Thành lập thêm hai đặc khu phát triển ưu tiên tại vùng Viễn Đông

Quyết định về việc thành lập các đặc khu phát triển ưu tiên đã được thông qua bởi Tiều ban 
trực thuộc chính phủ về các vấn đề thực hiện dự án đầu tư tại Viễn Đông và Baikal, do Phó Thủ 
tướng Y. Trutnev đứng đầu.

Tại Đặc khu phát triển ưu tiên Nevtekhimicheskyi (vùng Primorie), công ty Rosneft sẽ xây dựng 
tổ hợp hóa dầu phía Đông. Tại Đặc khu phát triển ưu tiên Svobodnenskaya (tỉnh Amur) sẽ 
thành lập hai nhà máy lớn. Gazprom đã tuyên bố xây dựng nhà máy chế biến khí Amur, trong 
khi đó Sibur-Holding dự kiến xây dựng nhà máy liên hợp hóa khi Amur. Tổng giá trị đầu tư vào 
các dự án trên vào khoảng 1,7 tỷ RUB, cho phép tạo ra hơn 7500 công ăn việc làm mới.

https://ria.ru/economy/20170220/1488387008.html

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
9/2/2017, «Interfax»

Đã có 500 dự án đầu tư trị giá 1379 tỷ RUB được triển khai tại Viễn Đông

Trong tổng vốn đầu tư thu hút được, phần lớn là đầu tư tư nhân (1285 tỷ RUB). “Đằng sau con 
số này là các nhà máy, xí nghiệp mới, cơ sở hạ tầng, các tổ hợp khai thác và chế biến với thời 
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hạn triển khai đến năm 2025. Những dự án đầu tư mới thật sự đang thay đổi cơ cấu của khu 
vực. 73% các nhà máy mới không liên quan đến khai thác tài nguyên. Đó là các dự án sản 
xuất chế biến, logistic, nông nghiệp, du lịch”, - Bộ trưởng Galushka cho biết.

Trong năm 2016, trong khuôn khổ các công cụ mới phát triển vùng Viễn Đông, đã có 25 nhà 
máy mới được thành lập. Trong năm 2017 này, các nhà máy tương tự sẽ là hơn 50, trong 3 
năm tới là 280, đảm bảo công ăn việc làm cho 34 nghìn lao động.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=806569

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


