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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày 24/3/2017, Komsomolskaya Pravda

Những ý tưởng sử dụng “héc-ta vùng Viễn Đông” hay nhất sẽ được giới thiệu tại Diễn 
đàn kinh tế phương Đông

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực đã công bố cuộc thi chọn ý tưởng sử dụng “héc-ta vùng 
Viễn Đông” hay nhất. Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội giới thiệu các dự án của mình tại 
Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III, diễn ra vào 6-7/9 tại Vladivostok. Đây là lần thứ hai 
Cơ quan phát triển nguồn nhân lực tổ chức cuộc thi ý tưởng này. Năm ngoái đã có hơn 500 
bài dự thi vượt qua vòng đánh giá của chuyên gia. Nhiều trong số đó đã trở thành cơ sở để 
xây dựng các kế hoạch kinh doanh, khai thác đất được giao.

http://www.kp.ru/daily/26657/3678557

Ngày 17/3/2017, Lenta.ru

Phó Thủ tướng Yuri Trutnev mời các đối tác Ấn Độ tham dự EEF-2017

Trong khuôn khổ chuyển thăm và làm việc tại Ấn Độ, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev đã có cuộc 
gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj, tham dự hội nghị bàn tròn với cộng 
đồng doanh nghiệp Ấn Độ và hội đàm với hàng loạt các công ty lớn quan tâm đến đầu tư 
các dự án tại vùng Viễn Đông. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đã mời các đối tác Ấn Độ tham 
dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III.

https://lenta.ru/news/2017/03/17/india_diamonds
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mục Viễn Đông của các 
chương trình quốc gia tại 
Diễn đàn kinh tế phương 
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Ngày 13/3/2017, Forumvostok.ru

Giới thiệu chuyên mục vùng Viễn Đông của các chương trình quốc gia tại Diễn đàn kinh 
tế phương Đông lần thứ III

Các đại biểu tham dự Diễn đàn có thể làm quen với các chương trình và sự kiện hướng đến 
phát triển vùng Viễn Đông. Chuyên mục đặc biệt về vùng Viễn Đông của các chương trình 
quốc gia sẽ được các bộ ngành liên quan giới thiệu. Theo lời ông A. Galushka, việc xây dựng 
“các chuyên mục vùng Viễn Đông” trong các chương trình quốc gia đang được thảo luận trực 
tiếp với lãnh đạo các khu vực. Trước hết sẽ ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, thể thao và văn  
hóa, xây dựng và cải tạo cầu cảng, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, các biện pháp thực tế 
để hỗ trợ nông dân.

Kể từ ngày 1/1/2017, trong 27 chương trình quốc gia bắt buộc phải thêm chuyên mục về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng Viễn Đông. “Chương trình Viễn Đông” cũng bắt buộc phải có 
trong các kế hoạch phát triển và các chương trình đầu tư của các công ty có vốn Nhà nước.

https://forumvostok.ru/na-tretem-vostochnom-ekonomicheskom-forume-predstavyat-
dalnevostochnye-razdely-gosudarstvennyh-programm/

Ngày 13/3/2017, Deita.ru

Các khu vực vùng Viễn Đông đều tham gia xây dựng chương trình làm việc của EEF

Công tác hoạch định chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông đang được hoàn 
tất. Trong chương trình sẽ có tất cả các giải pháp mới cũng như những thay đổi tích cực đang 
diễn ra tại các khu vực vùng Viễn Đông.

Tổng giám đốc Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông L. Petukhov đã 
đề nghị các khu vực tham gia soạn thảo chương trình làm việc của Diễn đàn và tích cực sử 
dụng Diễn đàn để làm việc với các nhà đầu tư. Được biết, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh 
tế phương Đông sẽ có nhiều sự kiện dành cho các khu vực giới thiệu tiềm năng đầu tư của 
mình.

http://deita.ru/news/crazy/13.03.2017/5190232-regiony-dalnego-vostoka-podklyuchat-k-
delovoy-programmt-vef

Ngày 3/3/2017, RIA “Novosti”

Tổng thống Putin chỉ thị đưa cuộc thi Judo vào chương trình văn hóa của Diễn đàn kinh 
tế phương Đông

Chỉ thị được đưa ra sau cuộc gặp giữa các lãnh đạo các tổ chức sinh viên, thanh niên với 
các đại biểu Diễn đàn. Cuộc thi tranh giải thưởng của Chủ tịch Liên đoàn Judo Nhật Bản 
Yasukhiro Yamasita sẽ được đưa vào chương trình văn hóa của Diễn đàn kể từ năm 2017. Đối 
tượng tham gia sẽ là các thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-15.

https://ria.ru/sport/20170303/1489254449.html
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CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG
29/3/2017, Forumvostok.ru

Nga và Trung Quốc thảo luận hợp tác ở Viễn Đông tại Diễn đàn Bắc Cực quốc tế

Phó Thủ tướng Nga D.Rogozin và người đồng cấp Trung Quốc Uông Dương tại cuộc gặp ở 
Arkhangelsk đã thảo luận triển vọng sử dụng Bắc Cực và các vấn đề hợp tác sử dụng Con 
đường tơ lụa trên biển, cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hạt nhân và hàng 
không dân dụng. Các bên cũng nhận định, Chính phủ Nga sẽ tạo những cơ chế hỗ trợ tốt 
nhất cho nhà đầu tư. Ví dụ như, ưu đãi cho doanh nghiệp thành lập mới tại Viễn Đông – điều 
mà các công ty Trung Quốc hiện đang yêu cầu.

Hiện nay, tại các đặc khu phát triển ưu tiên và 5 khu vực có cơ chế cảng tự do, các nhà đầu tư 
Trung Quốc đang tiến hành hơn 20 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

https://forumvostok.ru/na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume-rossiya-i-kitaj-
obsudilisotrudnichestvo-na-dalnem-vostoke

29/3/2017, PrimaMedia.ru

Tại Viễn Đông sẽ thành lập các quỹ đầu tư vào những dự án trong lĩnh vực khai khoáng, 
hạ tầng và xây dựng

Quỹ phát triển vùng Viễn Đông và công ty Metropoly đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập 
các quỹ đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực khai khoáng, hạ tầng và xây dựng.

Vốn của mỗi quỹ đầu tư trong năm 2017 sẽ là 1 tỷ USD. Tỷ lệ đóng góp của Quỹ phát triển 
vùng Viễn Đông sẽ là 10%, trong khi của các đối tác từ Châu Á lên đến 80%. 10% còn lại dự 
kiến dành cho các nhà đầu tư trong nước. Dự kiến các quỹ mới sẽ đầu tư vào 15 dự án thuộc 
lĩnh vực khai thác vàng, 2 dự án vàng đồng lớn của Viễn Đông , cũng như 7 dự án trong lĩnh 
vực xây dựng hạ tầng và bất động sản du lịch. 

http://primamedia.ru/news/579513

16/3/2017, RIA “Novosti”

Đã có hơn 74 nghìn người dân Nga nộp đơn xin “héc-ta vùng Viễn Đông”

Từ ngày 1/2/2017, Nga bắt đầu thực hiện giai đoạn 3 của chương trình “héc-ta vùng Viễn 
Đông”, với việc mỗi người dân đều có thể được nhận đất. Tính đến thời điểm hiện tại, đã co 
7600 người được nhận đất miễn phí. Nhu cầu nhận đất nhiều nhất là ở Primorie, Khabarovsk, 
Sakhalin và Yakutia. Đa số người nộp đơn dự định sử dụng đất để xây nhà ở hoặc phát triển 
nông nghiệp và du lịch.

Hiện nay đã có 35 biện pháp hỗ trợ người nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”, từ việc bao tiêu đầu 
ra cho nông dân, bù chi phí cải tạo đất đến hỗ trợ kinh phí cho các loại trang thiết bị…

https://ria.ru/society/20170316/1490159979.html
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7/3/2017, EastRussia

Tổng thống Nga phê chuẩn trình tự nhập cảnh đặc biệt với người nước ngoài vào vùng 
Viễn Đông

Tổng thống V. Putin đã ký ban hành luật đơn giản hóa thị thực tại vùng Viễn Đông. Theo đó, 
người nước ngoài có thể đến bất cứ một trong 5 khu vực có chế độ cảng tự do bao gồm 
Primorie, Khabarovsk, Sakhalin, Chukotka và Kamchatka. Để nhận được visa, người nước 
ngoài cần phải truy cập và điền bản khai tại trang của Bộ Ngoại giao Nga. Nếu hồ sơ được 
chấp nhận, visa sẽ được cấp trực tiếp tại cửa khẩu. Thời hạn xem xét đơn là 4 ngày. Thời hạn 
hoạt động của visa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký, và công dân nước ngoài được phép ở Nga 
tối đa 8 ngày. Điều đặc biệt là visa sẽ được cấp miễn phí.

http://www.eastrussia.ru/news/prezident-rossii-ustanovil-osobyy-poryadok-vezda-inostrannykh-
grazhdan-na-dalniy-vostok

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
15/3/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Kim ngạch thương mại Nga-Việt dự kiến tăng gấp 3 lần

Hợp tác song phương Nga-Việt đang ngày càng được đẩy mạnh với hướng ưu tiên tập trung 
vào phát triển hợp tác thương mại đầu tư. Đến năm 2020, kim ngạch thương mại song 
phương dự kiến đạt 10 tỷ USD. Theo Phó Thủ tướng Yuri Trutnev, vùng Viễn Đông có thể trở 
thành động lực phát triển quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng đã khẳng định mối quan tâm của Việt Nam phát 
triển quan hệ hợp tác với Nga và chỉ đạo các bộ ngành tiến hành tích cực hơn nữa các hoạt 
động hợp tác tại vùng Viễn Đông. Theo lời ông Trịnh Đình Dũng, các doanh nghiệp Việt Nam 
quan tâm đến nhiều lĩnh vực như đóng tàu, khai thác khoáng sản, chế biến gỗ và thủy hải 
sản.

https://rg.ru/2017/03/15/vetnam-i-rossiia-k-2020-godu-uvelichat-tovarooborot-vtroe.html

13/3/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Tại Viễn Đông sẽ có thêm 50 doanh nghiệp mới

Đến cuối năm 2017, tại Viễn Đông sẽ có thêm 50 doanh nghiệp mới với hơn 4500 công ăn 
việc làm. Các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn đầu tư hơn 60 tỷ RUB vào các dự án này.

Nhằm tối ưu hóa hoạt động với nhà đầu tư của các đặc khu phát triển ưu tiên, Nga dự kiến 
thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thống nhất của các dự án đầu tư, giúp Bộ phát 
triển vùng Viễn Đông, các nhà đầu tư và chính quyền địa phương có thể tiếp cận dễ dàng. Hệ 
thống này sẽ giúp giám sát tiến trình thực hiện từng dự án. Cổng thông tin chính thức của 
hệ thống dự kiến sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, diễn ra vào 6-7/9 tới 
tại Vladivostok. https://rg.ru/2017/03/13/reg-dfo/v-2017-godu-na-dalnem-vostoke-poiavitsia-
50-novyh-predpriiatij.html



TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

5

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
20/3/2017, «Interfax»

JCG Evergreen bắt đầu xây dựng tổ hợp nhà kính thứ hai tại Đặc khu phát triển ưu tiên 
Khabarovsk

Tổ hợp nuôi trồng trong nhà kính mới được dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 9/2017 với 
diện tích 2,3 héc-ta trồng cà chua và dưa chuột. Công suất của tổ hợp là 2 nghìn tấn rau mỗi 
năm. Vốn đầu tư xây dựng tổ hợp này là 500 triệu RUB. Tập đoàn JCG của Nhật Bản đã được 
chính quyền các địa phương mời tham gia vào nhiều dự án trên các lĩnh vực dịch vụ y tế, chế 
biến gỗ và sản xuất thực phẩm.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/print.asp?id=818085&sec=1671&type=news

20/3/2017, «Interfax»

Xây dựng khu công nghiệp tại Komsomolsk-on-Amur

Thỏa thuận xây dựng khu công nghiệp đã được nhà đầu tư mới của đặc khu phát triển ưu 
tiên Komsomolsk là công ty “Khu công nghiệp Parus” ký kết với Tập đoàn phát triển vùng 
Viễn Đông. Trên diện tích 12,3 héc-ta, nhà đầu tư dự kiến xây dựng mạng lưới thống nhất 
chuyên môn hóa về hàng không, hàng hải, sản xuất sản phẩm dành cho khai thác và chế 
biến dầu khí, thiết bị điện. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 175 triệu RUB. Dự kiến sẽ có khoảng 
10 nhà đầu tư triển khai sản xuất tại đây đến năm 2026.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=816316&sec=1679
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